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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 17/2564  

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต   ถิ่นวงศ์พิทักษ์  กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ 
๗.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๑๐. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๑. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๒. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิ

ทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๓.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๗. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๘.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๙.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๒๐.  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๒๑.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
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๒๒.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผศ.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ กรรมการ 
๒๓.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๔.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๕.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๖.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๗.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๘.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  ผศ.ปรีชา บุญจูง  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๒. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม  

ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 



- 3 - 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 16/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 และฝ่าย
เลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที ่31 กรกฎาคม 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งท่ีประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นยอดจัดสรรจ านวน 451,099,215.00 บาท  
(สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 95,695,077.21 บาท 
(เก้าสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

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

31 กรกฎาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 

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

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานด้านวิจัย และบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 2 ฉบับ ได้แก  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาด้วยการใชจ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงิน 

สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนสงกองคลัง พ.ศ. 2556  
ซึ่งประกาศและระเบียบดังกล่าว ได้ใชในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานภายนอกมาเป็นนระยะเวลานานพอสมควร และพบวามีอุปสรรคในทางปฏิบัติ ตลอดจนประกาศ และ
ระเบียบฉบับดังกล่าว ยังวางหลักการไม่ครอบคลุมในบางประเด็น อาทิเชน การมอบอ านาจใหผู้รับผิดชอบโครงการ  
การจัดสรรเงินใหกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ การบริหารจัดการเงินคงเหลือจากการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ประกอบกับปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่มีบทบังคับทางกฎหมายที่เขมงวด นอกจากนี้ กิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและจ านวน
มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ตองปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานด้านการวิจัย การใหบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดคลองกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของและมีความครอบคลุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
ได้ยกร่างขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาด้วย การ บริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ…… ขึ้น และด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. เสนอ (ร่าง) ขอบังคับฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือรับฟังความเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

2. เสนอ (ร่าง) ข อบังคับฯ ใหกองคลัง พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยกองคลังได้ใหความเห็นในการเพ่ิมนิยาม งานรับจางตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใหครอบคลุมงานรับจ้าง
วิจัยและบริการวิชาการทางการศึกษา 

3. จัดประชุมเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ส านักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้น าขอเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว  
มาพิจารณาและ ปรับปรุงรายละเอียดขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของแลว  

4. เสนอ ร่าง ข้อบังคับต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2563   
ครั้งที่ 2 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563   
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5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอ ร่างข้อบังคับฉบับที่แก้ไขดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 2 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
6. เสนอให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาและได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าข้อบังคับดังกล่าวส าเร็จลุล่วง  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่  
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. ส านักงานกฎหมายและนิติการมีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/941 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 
2564 แจ้งผลการพิจารณาว่า เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จึงให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก่อน จึงเสนอส านักงาน
กฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอที่ปรึกษากฎหมายฯ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และจัดท าประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการิวิชาการฉบับใหม่  
โดยให้มีการระบุค่าธรรมเนียมการด าเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2. เพิ่มเติม ประเด็นเงินเหลือจ่าย ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มี
บุคลากรมาร่วมด าเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน 

3. เพิ่มเติม แนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้า
โครงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือ
ค่าชดเชยอ่ืนใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการช าระค่าปรับหรือค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรือ
ค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรือประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
รวมถึงผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงินเหลือจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ 
หรือ (4) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

4. การด าเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา
ตรวจสอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ปจจุบัน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานดานวิจัย และบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณ
จากหนวยงานภายนอก 2 ฉบับ ไดแก  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใชจาย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงิน 

สนับสนุนจากหนวยงานอื่นสงกองคลัง พ.ศ. 2556  
ซึ่งประกาศและระเบียบดังกลาว ไดใชในการบริหารจัดการโครงการที่ได รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากหนวยงานภายนอกมาเปนระยะเวลานานพอสมควร และพบวามีอุปสรรคในทางปฏิบัติ  
ตลอดจนประกาศ และระเบียบฉบับดังกลาว ยังวางหลักการไมครอบคลุมในบางประเด็น อาทิเช่น 

การมอบอ านาจใหผูรับผิดชอบโครงการ การจัดสรรเงินใหกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดผู้รับผิดชอบ
โครงการ การบริหารจัดการเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน เป นตน ประกอบกับป จจุบันไดมีการตรา
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ าง ที่มีบทบังคับทางกฎหมายที่เขมงวด 
นอกจากนี้ กิจกรรมดานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความก าวหนาและจ านวนมากขึ้น จึงมีความจ าเปน 
ที่ตองปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานดานการวิจัย การใหบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
และมีความครอบคลุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดยกรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก พ.ศ…… ขึ้น และด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. เสนอ (ร่าง) ขอบังคับฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพ่ือรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562    

2. เสนอ (ร่าง) ขอบังคับฯ ใหกองคลัง พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมโดย 
กองคลังได้ใหความเห็นในการเพ่ิมนิยาม งานรับจางตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใหครอบคลุมงานรับจางวิจัย
และ บริการวิชาการ ทางการศึกษา 

3. จัดประชุมเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย  
เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ส านักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้น าขอเสนอแนะจากการประชุมดังกลาว  
มาพิจารณาและ ปรับปรุงรายละเอียดขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของแลว  

4. เสนอ ร่าง ข้อบังคับต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2563   
ครั้งที่ 2 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563   
5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอ ร่าง ข้อบังคับฉบับที่แก้ไขดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

6. เสนอให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาและได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
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ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าข้อบังคับดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประชุมครั้ งที่  1/2564  
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. ส านักงานกฎหมายและนิติการมีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/941 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 
2564 แจ้งผลการพิจารณาว่า เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จึงให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก่อน จึงเสนอส านักงาน
กฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอที่ปรึกษากฎหมายฯ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ..... 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และจัดท าประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการิวิชาการฉบับใหม่  
โดยให้มีการระบุค่าธรรมเนียมการด าเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2. เพิ่มเติม ประเด็นเงินเหลือจ่าย ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มี
บุคลากรมาร่วมด าเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน 

3. เพิ่มเติม แนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้า
โครงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือ
ค่าชดเชยอ่ืนใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการช าระค่าปรับหรือค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรือ
ค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรือประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
รวมถึงผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงินเหลือจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ 
หรือ (4) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

4. การด าเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา
ตรวจสอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
3.4 รูปแบบการจัดสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564 และการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพื่อ

รองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษาได้เสนอเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
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(Online)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 (วาระพิเศษ)  
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564  
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) นั้น ทั้งนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จึงได้ด าเนินการส ารวจรูปแบบการจัด
สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564 ในแต่ละรายวิชาพร้อมทั้งได้ส ารวจอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนส าหรับการจัดสอบ
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

และจากที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลได้ประชุมร่วมกับคณะและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและร่วมแลกเปลี่ยน/เสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 จึงเสนอสรุปผลตาม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. การจัดสอบเป็น 2 ช่วง/วัน โดยจัดสอบช่วงละ 3 ชั่วโมง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. 
และช่วงที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้บางคณะอาจจัดสอบเพ่ิมอีก 1 ช่วงคือ เวลา 17:00-20:00 น. 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ 
11 ต.ค. 12 ต.ค. 13 ต.ค. 14 ต.ค. 15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 

09:00-12:00 

13:00-16:00 

09:00-12:00 

13:00-16:00 

วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 

09:00-12:00 

13:00-16:00 

09:00-12:00 

13:00-16:00 
วันหยุด วันหยุด 

18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค.    

09:00-12:00 

13:00-16:00 
09:00-12:00 

13:00-16:00 
09:00-12:00 

13:00-16:00 
09:00-12:00 

13:00-16:00 

   

2. เมื่อคิดค านวณจากจ านวนการลงทะเบียน (เฉพาะ ป.ตรี) รวม 102 ,959 คน (ข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 รายละเอียดดังไฟล์ MS-Excel) ตามรูปแบบการจัดสอบเป็น 2 ช่วง/วัน โดย
จัดสอบช่วงละ 3 ชั่วโมง และจ านวนคนสอบ 4,000 คน/ช่วงเวลาสอบ นั้น ต้องจัดสอบจ านวนรวม 25.74 คาบ  
คิดเป็น 12.87 วัน และการจัดกรรมการคุมสอบต่อผู้เข้าสอบเป็นดังนี้ 

สัดส่วนกรรมการคุมสอบ/ผู้เข้าสอบ 
ประมาณการ 

กรรมการคุมสอบ ค่าตอบแทน 
1 คน / 50 คน 2,080 (คน) 129,600 (บาท) 

3. การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพ่ือรองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 
อุปกรณ์สนับสนุนการสอบออนไลน ์

สิ่งสนับสนุนผู้เข้าสอบ 
สิ่งสนับสนุนกรรมการคุม

สอบ รวมจ านวน
อุปกรณ์ที่

ใช้ได้ ล าดับ คณะ/สังกัด ห้องคอมฯ จ านวน 
Note
book 

Teblet 
คณะ/
สังกัด 

ห้อง
คอมพิว
เตอร์ 

จ านวน 

1 ส านักคอมพิวเตอร ์ 5 220 
 

20 ส านัก
คอมฯ 

2 80 320 

2 ส านักวิทยบริการ 1 30 30 15 
   

75 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 2 80 
     

80 

4 คณะเกษตรศาสตร์ 2 60 
     

60 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
  

7 
   

7 

6 คณะศิลปศาสตร์ 
       

0 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 1 30 
     

30 
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อุปกรณ์สนับสนุนการสอบออนไลน ์

สิ่งสนับสนุนผู้เข้าสอบ 
สิ่งสนับสนุนกรรมการคุม

สอบ รวมจ านวน
อุปกรณ์ที่

ใช้ได้ ล าดับ คณะ/สังกัด ห้องคอมฯ จ านวน 
Note
book 

Teblet 
คณะ/
สังกัด 

ห้อง
คอมพิว
เตอร์ 

จ านวน 

8 คณะบริหารศาสตร์ 3 174 
     

174 

9 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
  

30 
    

30 

10 คณะศิลปประยุกต์ฯ 
       

0 

11 คณะนิติศาสตร์ 
   

100 
   

100 

12 คณะรัฐศาสตร์ 
       

0 

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 
       

0 

รวม 15 594 60 142 
 

2 80 876 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้น 

 ประชุมร่วมกับคณะและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและร่วมแลกเปลี่ยน/เสนอแนะข้อมูลที่
เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนร่วมวิพากษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณารูปแบบจัดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 
1/2564 และการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รูปแบบจัดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564 และการ

จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ คน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี แล้ว
ยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ 
๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และอาศัยอ านาจตาม
ข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๑ คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่จึงได้พิจารณาเห็นชอบ
ค าร้องของนักศึกษาและรับรองการส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน ๒ 
คน โดยจ าแนกตามสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒ คน 
 ในการนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงเสนอข้อเท็จจริง/

หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ส าหรับนาย
อภิรักษ์ ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ และนายฤทธิไกร คิดดีจริง รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ 
ดังนี้ 

 ๑. กรณีนายอภิรักษ์  ศรีแก่นทราย  รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑  ดังนี้ 
ก ข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(๑) นักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕  ในภาคเรียน ๒/๒๕๖๓   โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เท่ากับ  ๒.๐๕  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐  คือได้รับเท่ากับ  
๑.๗๗  ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่หลักสูตรก าหนดไว้ในหน้า ๙๕ ข้อ ๓  ดังนี้  

๑. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรจ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 

๒. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๔. ไม่อยู่ระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๕. ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ข้อ ๕๔ ในกรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
และผ่านการวัดและประเมินผลตามความในหมวดที่ ๖ และมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป 
หรือ S รวมทั้งมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ – ๑.๙๙ นักศึกษารายนั้นอาจขออนุมัติปริญญาได ้

ข ล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(๑) นายอภิรักษ์  ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ ศึกษาวิชาต่าง ๆ ครบ

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต โดยได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 
๒.๐๕  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวด
วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือ ได้รับเท่ากับ  ๑.๗๗   

(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งนับเป็นสิ้นสุดของชั้นปีการศึกษาที่ ๘ นายอภิรักษ์  
ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด   

(๓) งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา รับค าร้องตามข้อ (๒) จาก
นักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาได้ศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดโดยได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 
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๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงน าเสนอ
รายชื่อต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและรับรองการส าเร็จศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิศวกรรมศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
โดยให้ส าเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ศึกษา
ครบตามหลักสูตรก าหนดคือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่  
๑๓ ข้อ ๕๒ ก าหนด   

 ๒. กรณีนายฤทธิไกร  คิดดีจริง  รหัสประจ าตัว๕๘๑๓๐๓๖๑๑  ดังนี้ 
ก ข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(๑) นายฤทธิไกร  คิดดีจริง รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ แต่
ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้รับเท่ากับ ๑.๙๖ และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพ
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้รับเท่ากับ ๑.๖๓ ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ในหน้า ๙๕ ข้อ ๓  ดังนี้  

๑. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 

๒. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ 
๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๔. ไม่อยู่ระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๕. ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

(๒) นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ข้อที่ ๕๔ ในกรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
และผ่านการวัดและประเมินผลตามความในหมวดที่ ๖ และมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป 
หรือ S รวมทั้งมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ – ๑.๙๙ นักศึกษารายนั้นอาจขออนุมัติปริญญาได้ 

ข ล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(๑) นายฤทธิไกร คิดดีจริง รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ ได้ศึกษาวิชาต่าง ๆ ครบตามที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต โดยได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่า ๒.๐๐ 
คือได้รับเท่ากับ ๑.๙๖ และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ 
คือได้รับเท่ากับ ๑.๖๓ จึงไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   

(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ซึ่งนับเป็นสิ้นสุดของชั้นปีการศึกษาที่ ๖ นายฤทธิไกร 
คิดดีจริง รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด   

(๓) งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา รับค าร้องตามข้อ (๒) จาก
นักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาได้ศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑.๙๖ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ 
๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงน าเสนอรายชื่อต่อคณะเพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิศวกรรมศาสตร์มีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ส าเร็จการศึกษาในวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนดคือ  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ ก าหนด 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๓ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดผู้ขอส าเร็จการศึกษาได้รับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน คือ นายอภิรักษ์ ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว 
๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ และนายฤทธิไกร คิดดีจริง รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 

  4.2 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๖๘๒ คน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้ จึงเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๖๘๒ 
คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑ คน 
๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๑,๖๗๐  คน  ดังนี ้
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๓๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๓๑ คน 
(๒) สาขาวิชา เคมี จ านวน ๔๕ คน 
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(๓) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๔๙ คน 
(๔) สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๓๘ คน 
(๕) สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จ านวน ๒๒ คน 
(๖) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒๘ คน 
(๗) สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๑๒ คน 
(๘) สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จ านวน ๑๑ คน 
(๙) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๓ คน 

(๑๐) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑ คน 
(๑๑) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๘ คน 
(๑๒) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 
(๑๓) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๕๗ คน 
๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๐๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๑๘ คน 
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๓๑ คน 
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๓๓ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๒ คน 
(๕) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๘ คน 

๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๔๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๓๕ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑๐๕ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๗๙ คน 
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๘๙ คน 
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๖ คน 
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑๐๖ คน 

๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๖๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๖๗ คน 
(๒) สาขาวิชา พัฒนาสังคม จ านวน ๒๙ คน 
(๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๓๕ คน 
(๔) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน 
(๕) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 
(๖) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๕๖ คน 
(๗) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๕๙ คน 

(๘) 
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง วิชาเอกภาษาและวฒันธรรม
เวียดนาม จ านวน ๑ คน 

(๙) สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๑๒ คน 
(๑๐) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๔๖ คน 
(๑๑) สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน ๖ คน 
๒.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
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(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๔ คน 
๒.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๓๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา –   (บัญชีบัณฑิต) จ านวน ๑๑ คน 
(๒) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๔ คน 
(๓) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๗๐ คน 
(๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๒๑ คน 
(๕) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๖ คน 
(๖) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๐ คน 
(๗) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๓ คน 
(๘) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๙ คน 

๒.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๔๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓๘ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๒ คน 
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๔๑ คน 
(๔) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖๑ คน 

๒.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ คน 
(๓) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๑ คน 
(๔) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๗ คน 

๒.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๕๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๕๒ คน 

๒.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๕๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๓๔ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน 
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๘ คน 
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 

๒.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๐  คน  ดังนี้ 
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ คน 

๓.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ 

ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๓  
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๓ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ

การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๖๗๐ คน และประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๑,๖๘๒ คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 
4.3 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง

บริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้  จึงเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขอความ
เห็นชอบครั้งที่ ๙/๒๕๖๔)  จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา  ดังนี้ 

 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๗ คน  ดังนี้ 
๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒ คน 

๑.๑.๑ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑๒  คน 
(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน ๕ คน 
-  สาขาวิชา  ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน ๒ คน 

๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕ คน 
๑.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๔  คน 
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๓ คน 
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๑.๒.๒ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
(๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิก จ านวน ๑ คน 

 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
๒.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕ คน 

๒.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
๒.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๓  คน 
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรรมอุตสาหการ จ านวน ๒ คน 
๒.๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ 

อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะ 
มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๗ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๒๒ คน  
(ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
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4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ และขอความเห็นชอบให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
บริการการศึกษาได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาและการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 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 าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว แต่ปัจจุบันผู้ส าเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน 85 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 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 84 คน จ าแนกตามปีการศึกษาที่ส 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 8 คน 
2.6 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 57 คน 

รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีหนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564  
เวลา 08.30 น.) พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเพ่ิมเติม จ านวน 1 คน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 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) และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่  2/2559 ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่  8 ส าหรับนายเกรียงศักดิ์  เผ่าสิงห์ รหัสประจ าตัว 
522343050 ได้ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 12 ข้อที่ 
50.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 13 
ข้อ 52, 54 และข้อ 56 
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 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 
ข้อ 61, 63 และข้อ 66  

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

 คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
แล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
1. ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 85 คน 
 2. ขอความเห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม :  
1. รับทราบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 85 คน 
2. เห็นชอบให้กองบริการการศึกษาน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 1. ติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 

  4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีจ านวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา 
1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ 1504 523 การจัดการทางเภสัช
อุตสาหกรรม ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขออนุมัติให้รายวิชา 1504 522 
การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ของหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา 
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตามที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2563 นั้น ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรได้ด าเนินการโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ ขออ้างถึงหนังสือที่ อว 0224/ว 653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ความว่า กรณีก าหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่
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ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้น  ๆโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตรวจสอบการจัดตารางเรียนตารางสอนของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่
มีการเชิญอาจารย์พิเศษ โดยยึดแนวปฏิบัติอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา พบว่า มีจ านวน 2 
รายวิชา คือ 1) 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ 2) 1504 523 การจัดการทางเภสัช
กรรมอุตสาหกรรม ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาเทคโนเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดย
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นอาจารย์ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ท าให้
คณะเภสัชศาสตร์มีความจ าเป็นในการเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานในด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการในด้านการผลิตยา การประกันคุณภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือมาสอนในรายวิชา 1504 
522-59 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา จากการการค านวณสัดส่วนอาจารย์ของรายวิชา พบว่า มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์
พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยชั่วโมงการสอนของรายวิชา 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ มีชั่วโมงบรรยายของอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน 15 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และชั่วโมงบรรยายของ
อาจารย์พิเศษ จ านวน 30 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรายวิชา 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม 
อาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มีชั่วโมงการสอนแบบอภิปรายร่วมกัน จ านวน 9 ชั่วโมง คิดเป็น ร้อยละ20 ชั่วโมงบรรยาย
ของอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และชั่วโมงบรรยายของอาจารย์พิเศษ จ านวน 30 ชั่วโมง 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งทั้ง 2 รายวิชามีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
5. หนังสือที่ อว 0224/ว 653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือ เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รายวิชา 1504 522 การ

ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ของหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ เและมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการให้เงินและใช้
จ่ายเงินสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคอัตรา
ใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ เปิดท าการสอน สาขาวิชา 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา (บาท) 
ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร 

ปริญญาโท จันทร์ – อาทิตย์ 
(4 ภาคการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

25,000  100,000  

เคม ี

ฟิสิกส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณิตศาสตรศึกษา  

เสาร์-อาทิตย ์

(4 ภาคการศึกษา) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบพิเศษ) 35,000  140,000  

แบบช่วงเดียว 

(3 ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 

40,000 120,000  
คณิตศาสตรศึกษา (แบบพิเศษ) 

ปริญญาเอก จันทร์-อาทิตย ์

(6 ภาคการศึกษา) 
เคม ี

30,000  180,000  ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ปริญญาเอก 
เสาร์-อาทิตย ์

(6 ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 35,000  210,000  

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้งบประมาณดังกล่าวในการท าวิจัยใน
ระหว่างที่ก าลังศึกษา โดยมีหลักการให้งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุฯ ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรพิเศษ
หรือหลักสูตรแบบช่วงเดียว ให้ได้รับงบประมาณกึ่งหนึ่งของนักศึกษาหลักสูตรปกติ  เพราะคณะจ าเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
แบบพิเศษ (หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์และหลักสูตรที่เปิดท าการสอนแบบช่วงเดียว) ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณ
สนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

ระดับ เปิดท าการสอน สาขาวิชา งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาตลอด

หลักสูตร (บาท) 
ปริญญาโท จันทร์ – อาทิตย์ 

(4 ภาคการศึกษา) 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 30,000  
 เคม ี

ฟิสิกส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ระดับ เปิดท าการสอน สาขาวิชา งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาตลอด

หลักสูตร (บาท) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณิตศาสตรศึกษา  

เสาร์-อาทิตย ์

(4 ภาคการศึกษา) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(แบบพิเศษ) 

15,000 

แบบช่วงเดียว 

(3 ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 15,000  

 คณิตศาสตรศึกษา (แบบพิเศษ) 
ปริญญาเอก จันทร์-อาทิตย ์

(6 ภาคการศึกษา) 
เคม ี 50,000 
ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร์ศึกษา 25,000 

ปริญญาเอก 
เสาร์-อาทิตย ์

(6 ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 

25,000 

เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรแบบพิเศษ (หลักสูตรวันเสาร์ -อาทิตย์และหลักสูตรที่เปิด
ท าการสอนแบบช่วงเดียว) ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคในอัตราที่สูงกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรแบบปกติ อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการน าเสนอผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรแบบช่วงเดียวไม่เพียงพอในการท าวิจัยของนักศึกษา 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ปรับงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการ
น าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อัตราใหม่) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรระดับปริญญาโท  ตลอดหลักสูตร จ านวน 30,000 บาทต่อคน 
 2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ตลอดหลักสูตร จ านวน 50,000 บาทต่อคน 
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ท าบันทึกข้อความเพ่ือหารือกับส านักงานกฎหมายและนิติการ

(บันทึกข้อความที่ อว 0604.7/734 ลงวันที่  25 มกราคม 2564) เกี่ยวกับการจัดท า (1)“ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 และ (2) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้
จ่ายเงินสนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน
กฎหมายและนิติการเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะของส านักงานกองกฎหมายและนิติการ การด าเนินการ 
1 การออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นประกาศ

ลักษณะเดียวกัน จึงควรออกเป็นประกาศฉบับเดียวกัน 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าประกาศทั้งสองฉบับรวมเป็น
ฉบับเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 

2 ควรให้คณะวิทยาศาสตร์เสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกองทุนของคณะ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

คณะวิ ทย าศ าสตร์ ไ ม่ ไ ด้ เ ส นอ ร่ า งป ร ะกาศต่ อ
คณะกรรมการกองทุนของคณะ เพราะในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร์ไม่มี
กองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ซึ่งการเบิก
จ่ายเ งินประเภทต่าง ๆ ด า เนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ .ศ .  2560 โดยมีคณะกรร มการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ
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ล าดับ ข้อเสนอแนะของส านักงานกองกฎหมายและนิติการ การด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องของคณะ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงไม่มี
คณะกรรมการเงินกองทุนดังกล่าว 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการให้เงินและใช้จ่ายเงินสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ
เรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวาระ
พิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา พ.ศ. 2548 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 

สารเคมี และการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 

สารเคมีและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 

สารเคมีการน าเสนอผลงานของนักศึกษา การสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมีการน าเสนอผลงานของนักศึกษา การสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมีการน าเสนอผลงานของนักศึกษา การสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

 8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมีการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 9. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมีการน าเสนอผลงานของนักศึกษา การสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564     

2. บันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/842 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การพิจารณา
ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการ ใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 
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3. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
22 กรกฎาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการให้เงินและใช้จ่ายเงินสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 6.2 ประเด็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี ให้เพิ่มข้อความ “...และต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ...” 
2. ข้อ 6.2.1.3 ในการบรรจุแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแผนงบประมาณประจ าปี จะต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอนที่กองแผนงานก าหนด 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป 
 
 4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุน

วิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่
และยกระดับเศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ 
รวมทั้งรายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นนั้น  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนการท า
วิจัยและสร้างนวัตกรรม จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการพิจารณาวงเงินจัดสรรในเบื้องต้นจากที่ประชุมเพ่ือ
ทบทวน (ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทบทวนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี  

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วงเงินรวม ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นบาท) ดังนี้  

๑) ทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินทุนละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) วงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)  

 ๒) ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกนิทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) วงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)  

 ๓) ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ เป็นโครงการเดี่ยว วงเงินไม่เกินทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาท) วงเงิน
รวมไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท) 

๔) ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัย เป็นโครงการเดี่ยว วงเงินไม่เกินทุน
ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) วงเงินรวมไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) 

๕) ทุนวิจัยสถาบัน วงเงินไม่เกินทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท) ไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาท) 
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เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประกาศภายใต้ข้อ ๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหรือที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วัน
อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนออธิการบดีเพื่อ 
ลงนามประกาศต่อไป 
 

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุน
สนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล ได้ก าหนดเป้าประสงค์ให้อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัยและสามารถ
ผลผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เข้มแข็งและมีความสามารถ
ทางการวิจัยระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการพิจารณาวงเงิน
จัดสรรในเบื้องต้นจากที่ประชุมเพ่ือทบทวน (ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทบทวน
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๑,๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท
ถ้วน) ส าหรับกลุ่มวิจัยใหม่ 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเป้าหมายของการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
ส าหรับกลุ่มใหม่ โดยเห็นชอบให้เป็นทุนอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่ม การขับเคลื่อนกลุ่ม และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มวิจัย เพ่ือสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่มวิจัยให้มีจุดเด่น และพร้อมในการจัดตั้งเป็นหน่วย
วิจัยหรือศูนย์ความเชี่ยวชาญในอนาคต และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ได้ เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประกาศภายใต้ข้อ ๑๖ และข้อ  ๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ที่ ๗/๒๕๖๔ วัน
อังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาและเห็นชอบร่างประกาศฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนออธิการบดีเพื่อ 
ลงนามประกาศต่อไป 

 
  4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุน
สนับสนุนและเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพ้ืนที่และยกระดับเศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผล
งานวิจัยในระดับสากลได้ รวมทั้งรายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนนั้น  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการพิจารณา
วงเงินจัดสรรในเบื้องต้นจากที่ประชุมเพ่ือทบทวน (ร่าง) ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทบทวน
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๘๕๐,๐๐๐บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท) ดังนี้  

1) เงินสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วงเงินรวมไม่เกิน 
๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) อัตราจ่ายตามกลุ่ม Quartile 

2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วงเงินไม่เกินทุนละ
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) วงเงินรวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)  

3) เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดย
ผู้เชี่ยวชาญภาษา วงเงินไม่เกินทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนและเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงาน ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ ในการนี้ ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้  

1) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการแปล 
ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยประกาศภายใต้ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อ  
วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการ

แปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน

สมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน

สนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป 
 
4.10 การเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เสนอที่ประชุม ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ได้ด าเนินการบริหารจัดการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบัน  
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ส านัก ศูนย์ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่
เกิน 3 ท่าน และผู้แทนจากคณะต่าง ๆ โดยก าหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ 17 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการทันตามก าหนดระยะเวลาและมีความต่อเนื่องการด าเนินงาน จึงขอ
เสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส านักวิทยบริการได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ เห็นชอบและให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการ 

2. คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ เห็นชอบและให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- น าเสนอรายชื่อ 3 ท่านเป็นคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 
2. รศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น 
3. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา  จีนาพงษา 
- น าเสนอรายชื่อส ารอง 1 ท่าน คือ   
1.รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามรายช่ือ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 
2. รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติม่ัน 
3. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา 
 
4.11 ผลการคัดเลือกหลักสูตรโครงการ (น าร่อง) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ์ (ASEAN University Network Quality Assurance; AUN-QA) ปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 (วาระ 4.16) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
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โดยปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการผลักดันหลักสูตรสู่การประกันคุณภาพ
ระดับสูงขึ้น ซึ่งก าหนดให้มีโครงการ (น าร่อง) การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเปิดโอกาสให้
หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 หลักสูตร โดยสาเหตุที่
จ ากัดเพียง 3 หลักสูตร เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งต้องด าเนินควบคู่กัน 2 ระบบคุณภาพ 
คือ การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สป.อว. และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA  

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

ซึ่งมีหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 50 หลักสูตร ทั้งนี้ ใช้หลักการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวตามหลักการ
พิจารณาหลักสูตรที่เสนอขอยื่นขึ้นทะเบียน TQR ของ สป.อว. ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ  

2) หลักสูตรที่เสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะ/หลักสูตร เสนอหลักสูตรที่มีความ

พร้อมตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ มีคณะ/
หลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ จ านวน 4 คณะ 10 หลักสูตร ดังนี้ 

 

หลักสูตร ระดับ 
จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี 

ประเภทหลกัสูตร 
ผลประเมิน 

ไทย ต่างชาติ รวม 2562 2563 เฉลี่ย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ         

1) อนามัยสิ่งแวดล้อม ป.ตร ี 203 - 203 ปรับปรุง พ.ศ. 
2559 3.45 3.46 3.46 

2) สาธารณสุขศาสตร์ ป.ตร ี 283 3 286 ปรับปรุง พ.ศ. 
2559 3.54 3.59 3.57 

3) ชีวเวชศาสตร์ ป.โท 4 - 4 ปรับปรุง พ.ศ. 
2562 3.66 3.66 3.66 

คณะเกษตรศาสตร์         
1) เทคโนโลยีการอาหาร ป.ตร ี 115 - 115 ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 3.38 3.38 3.38 

2) เกษตรศาสตร์ ป.โท 18 3 21 ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

3.60 3.48 3.54 

3) เกษตรศาสตร์ ป.เอก 6 2 8 ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

3.44 3.49 3.47 

คณะวิศวกรรมศาสตร์         
1) วิศวกรรมโยธา ป.ตร ี 272 - 272 ปรับปรุง พ.ศ. 

2561 
3.87 4.03 3.95 

คณะบริหารศาสตร์         
1) การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 
ป.ตร ี 66 1 67 ปรับปรุง พ.ศ. 

2564 3.47 3.51 3.49 

2) การบัญชี ป.ตร ี 738 - 738 ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

3.56 3.51 3.54 

3) บริหารธรุกิจ ป.โท 48 1 49 ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

3.55 3.31 3.43 

หมายเหตุ – ข้อมูลนักศึกษาทุกช้ันปี ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย.64 โดยไม่นับรวมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก
ข้อมูลยังไม่เสถียร) 
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3) การพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนหลักสูตรโครงการน าร่องฯ 
ด้วยมีหลักสูตรเสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ 10 หลักสูตร ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ เสนอ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ดังนี้  
3.1) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกฯ 
แนวทางท่ี 1 เรียงล าดับตามกลุ่มหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 
แนวทางท่ี 2 เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยผลประเมิน 2 ปีการศึกษา  
แนวทางท่ี 3 เรียงล าดับตามกลุ่มสาขาวิชา และผลการประเมินเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้
ร่วมหารือกันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาเลือกแนวทางที่ 3 การพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาต่อยอด
หลักสูตรอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – ได้แก่ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  – ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (ระดับปริญญาตรี) 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

 - เนื่องจากมีหลักสูตรที่ เสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ จาก 2 คณะ ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (1 หลักสูตร) และคณะเกษตรศาสตร์ (3 หลักสูตร) ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของแหล่งงานที่บัณฑิต
ได้งานท า เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร ระดับ 

ผลประเมิน นศ. แหล่งงาน (ภาวะมีงานท า) 

2562 2563 เฉลี่ย 2 ปี
การศกึษา ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ผูต้อบ
แบบ

ส ารวจ 

ไม่มีงาน
ท า 

หน่วยงาน
/บริษทัใน

ไทย 

บรษิทัร่วม/
ต่างชาติใน

ไทย 

บรษิทั
ในต่าง 
ประเทศ 

1) วิศวกรรมโยธา ป.ตรี 3.87 4.03 3.95 272 - 272 89 17 57 15  
2) เกษตรศาสตร์ ป.โท 3.60 3.48 3.54 18 3 21 1   1  
3) เกษตรศาสตร์ ป.เอก 3.44 3.49 3.47 6 2 8 2   1 1 
4) เทคโนโลยีการอาหาร ป.ตรี 3.38 3.38 3.38 115 - 115 34 9 21 4  

หมายเหตุ – ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิต ใช้ข้อมูลผลการส ารวจภาวะมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จากกองแผนงาน 
ณ วันท่ี 20 เม.ย.64  

3.2) การสนับสนุน - มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดแก่หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการน าร่องฯ ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA การเตรียมทีมที่ปรึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA 

หมายเหตุ – กรณีที่หลักสูตรที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ แต่ประสงค์
ยกระดับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA สามารถด าเนินการได้ โดยคณะ/หลักสูตร จักต้องด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด าเนินการจากงบด าเนินการ
ของคณะ ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 16 กันยายน 
2564 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และแจ้ง สป.อว. ต่อไป 
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4) แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
4.1) แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน AUN-QA ระยะ 4 ปีการศึกษา (2564 - 2567) 
(1) ปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ Overview เกณฑ์ AUN-QA 

และพบทีมท่ีปรึกษาของหลักสูตรน าร่องฯ 
(2) ปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) เน้นการความเข้าใจเจาะลึกประเด็นการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม AUN-QA Criteria  
(3) ปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2566) เน้นการยื่นขอรับรองจาก AUN-QA (ASEAN)  
(4) ปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2567) เน้นการยื่นขอรับรองจาก AUN-QA (ASEAN) รายละเอียดดังนี้ 

 

หัวข้อ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 
จุดเน้น Training Auditing Auditing Auditing 

โครงการน าร่อง - เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ 
➢ Gap Analysis 
➢ AUN-QA Criteria 
➢ OBE, Outcome Based 

Education 
- พบทีมที่ปรึกษา 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- เขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN-

QA Criteria 
- รับการประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน 

AUN-QA 
- Report CHE QA หมวด 1 

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้ทรงฯ ที่เป็น
ผู้ประเมิน AUN Inter) 

- พบทีมที่ปรึกษา 
- เขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ์ 

AUN-QA Criteria 
- รับการประเมินโดยผู้ตรวจ

ประเมิน AUN-QA 
- Report CHE QA หมวด 1 

- หลักสูตรที่มีความพร้อมขอ
รับรองหลักสูตร AUN-QA 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ขอ
รับรองจาก AUN-QA 
(ASEAN)) 

- Report CHE QA หมวด 1 
 

- หลักสูตรที่มีความพร้อมขอ
รับรองหลักสูตร AUN-QA 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร (ขอ
รับรองจาก AUN-QA 
(ASEAN)) 

- Report CHE QA หมวด 1  
 

การขยายผลต่อ
ยอด AUN-QA 

- หลักสูตรที่สนใจ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ขอประเมินโดยเกณฑ์ AUN-
QA ได้ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินงานเอง 

- พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

- เตรียมความพร้อมสร้างความ
เข้าใจ 

หมายเหตุ  
- หลักสูตรที่สนใจ สามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอประเมินโดย
เกณฑ์ AUN-QA ได้ แต่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเอง 

- พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

- เตรียมความพร้อมสร้างความ
เข้าใจ 

หมายเหตุ  
- หลักสูตรที่สนใจ สามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอประเมินโดย
เกณฑ์ AUN-QA ได้ แต่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเอง 

- พัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

- เตรียมความพร้อมสร้างความ
เข้าใจ 

หมายเหตุ  
- หลักสูตรที่สนใจ สามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอประเมินโดย
เกณฑ์ AUN-QA ได้ แต่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเอง 

จ านวนหลกัสูตร
เข้าร่วม AUN-QA 

- 3 หลักสูตร (น ารอ่ง)  
- คณะ/หลักสูตรที่สมัครใจเข้าร่วม 

- 3 หลักสูตร (น ารอ่ง) 
มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณ 

- หลักสูตรอื่นเพิ่มเติม 10 
หลักสูตร 

- 3 หลักสูตร (น ารอ่ง) 
มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณ 

- หลักสูตรอื่นเพิ่มเติม 20 
หลักสูตร 

- 3 หลักสูตร (น ารอ่ง) 
มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณ 

- หลักสูตรอื่นเพิ่มเติม 30 
หลักสูตร 

การสนับสนุน
งบประมาณ 

- หลักสูตร (น าร่อง) มหาวิทยาลยั
สนับสนุนงบประมาณช่วง ปี 2564-
67 หรือจนกวา่จะได้รับการรับรอง 
AUN-QA ในขว่งปี 2564-67 

- มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณการตรวจประเมินฯ 
ส าหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม
ในการยื่น รับรองคุณภาพจาก 
AUN-QA (ASEAN) 

- มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณการตรวจประเมิน
ฯ ส าหรับหลักสูตรที่มีความ
พร้อมในการยื่น รับรอง
คุณภาพจาก AUN-QA 
(ASEAN) 

- มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
งบประมาณการตรวจประเมิน
ฯ ส าหรับหลักสูตรที่มีความ
พร้อมในการยื่น รับรอง
คุณภาพจาก AUN-QA 
(ASEAN) 
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4.2) แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานผลักดันหลักสูตรน าร่องตามเกณฑ์ AUN-QA 

ในทิศทางเดียวกัน ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ขอน าเสนอปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการแล้วเสรจ็ 
1 คณะเสนอหลักสูตรที่มีความพร้อมและมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 2 ปี

การศึกษา (50 หลักสูตร) เข้าร่วมโครงการ (น าร่อง) ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ AUN-QA  
10 ส.ค. 2564 

2 คัดเลือกหลักสตูรที่เข้าร่วมโครงการ (น าร่อง) จ านวน 3 หลักสตูร เพือ่เสนอ  
ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย ค.กก.สภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สป.อว.รับทราบหลักสตูรที่ใช้แนว
ทางการประกันคณุภาพระบบอ่ืน 

ต.ค. 2564 

3 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) AUN-QA พบทีมท่ีปรึกษาซึ่งที่เป็นผู้ทรงฯ ท่ีเป็นผู้ประเมิน AUN Inter 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ ์AUN-QA 

พ.ย.-ธ.ค. 2564 

4 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) AUN-QA เข้าร่วมการอบรมฯ อย่างน้อยใน 3 หัวข้อ คือ AUN-QA 
version 4 , Outcome Based Education และ Gap Analysis เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

พ.ย.-ธ.ค. 2564 

5 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) AUN-QA ด าเนินงาน และส่งการบ้าน ตาม timeline ที่หารือร่วมกันกับ
ทีมท่ีปรึกษาฯ  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

6 ส่งเสริมสนับสนุนจดัอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในหลักสตูร
โครงการ (น าร่อง) AUN-QA  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

7 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) AUN-QA ส่งเลม่ SAR ตาม AUN-QA Criteria พ.ค.-มิ.ย. 65 
8 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) รับการตรวจประเมินฯ โดยผู้ตรวจประเมิน AUN-QA มิ.ย. 65 
9 หลักสตูรโครงการ (น าร่อง) ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผูต้รวจประเมิน AUN-QA ส.ค. 65 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา...ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 
สิงหาคม 2560) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 3 หลักสูตร 
2. แนวทางการสนับสนุนหลักสูตรโครงการน าร่องฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA 
3. แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
1. หลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (ปริญญาโท) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ หลักสูตรการจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ (ปริญญาตรี) คณะบริหารศาสตร์ 

2. แนวทางการสนับสนุนหลักสูตรโครงการน าร่องฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA 
3. แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 
4.12 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบปฏิทิน นโยบายและแนวทางการ
จัดท าและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น กองแผนงานได้
แจ้งปฏิทิน นโยบายและแนวทางการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  แก่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พร้อมทั้งแจ้งให้ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) และให้ยืนยันประมาณการรายรับเงินรายได้ทุกประเภทมายังกองแผนงาน ทั้งนี้ ในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 744,034,500 บาท 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของหน่วยงานมายังกองแผนงาน จากนั้นกองแผนงานร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล
ให้ถูกต้องพร้อมเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ กองแผนงานรวบรวมและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงานแล้ว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น  1,916,309,400 บาท 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 744,034,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของ

ประมาณการรายรับทั้งหมด) 
2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,172,274,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 61.17 

ของประมาณการรายรับทั้งหมด) ประกอบด้วย 
(1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 585,822,100 บาท (คิดเป็น

ร้อยละ 30.57 ของประมาณการรายรับทั้งหมด) 
(2) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

จ านวน  482,793,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.19 ของประมาณการรายรับทั้งหมด) 
(3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 103,659,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของ

ประมาณการรายรับได้ทั้งหมด) 
รายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตารางที่ 1-2 
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ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 

 
แผนภูมิที่  1 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 
จากตารางที่  1 พบว่า  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร  เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น  

744,034,500 บาท งบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 537,367,300 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  2,494,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47  แผนงานพื้นฐาน จ านวน  
91,203,600 บาท  ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 48,586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.76 
แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 115,463,600 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 494,800   
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งบประมาณรายจ่าย - แผนงาน  ปี 2564  ปี 2565  เพ่ิม/ลด  ร้อยละ
1. แผนบุคลากรภาครัฐ    534,873,000    537,367,300       2,494,300         0.47
2. แผนงานพ้ืนฐาน    139,790,400      91,203,600    (48,586,800)      (34.76)
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

   139,790,400      91,203,600       (48,586,800)        (34.76)

3. แผนงานยุทธศาสตร์    114,968,800    115,463,600          494,800         0.43
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมอืงน่าอยู่อัจฉริยะ      22,355,500      29,947,000         7,591,500         33.96
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                   -             886,200            886,200 100
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะที่ดี      74,350,600      68,284,800         (6,065,800)          (8.16)
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     18,008,000      16,090,900         (1,917,100)        (10.65)

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา           254,700           254,700                   -               -   
รวมท้ังส้ิน    789,632,200    744,034,500    (45,597,700)        (5.77)
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ตารางท่ี 2  สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ (ต้ังงบประมาณ 100%) 
 

 ที่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น  
(100%) 

งบประมาณรวม รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 

รายได้จากแหล่งอื่น 
(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 132,653,100 195,563,500 156,448,500 6,816,700 358,828,700 491,481,800 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 110,039,800 34,176,800 60,965,000 8,483,400 103,625,200 213,665,000 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,992,000 10,866,600 37,132,700 1,792,000 49,791,300 114,783,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 78,954,900 42,567,200 10,465,300 12,763,500 65,796,000 144,750,900 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,491,600 42,836,600 7,439,500 25,180,300 75,456,400 147,948,000 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,777,200 30,028,700 16,513,000 5,799,300 52,341,000 112,118,200 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,334,000 61,885,000 10,052,500 3,269,700 75,207,200 104,541,200 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 138,336,200 39,939,800 108,209,600 17,924,200 166,073,600 304,409,800 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 6,185,300 11,422,900 1,105,000 100,000 12,627,900 18,813,200 

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

ผลรวมท้ังหมด 744,034,500 585,822,100 482,793,200 103,659,600 1,172,274,900 1,916,309,400 
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 สรุปการเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการรายรับเงินรายได้
ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น รายละเอียดตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

 

 
แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    ประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
(ก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) จ านวน 745,524,500 บาท และในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
1,490,000 บาท ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต/โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข รายการอาคารโภชนาการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการฯ) จ านวน 744,034,500 
บาท ซึ่งได้รับพิจารณาจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าน วน 45,597,700 บาท  
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจ านวน 789,632,200 บาท) ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.77 

ส าหรับประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบเคียงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับเงินรายได้เพิ่มขึ้น จ านวน  
84,579,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.78 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากการประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา เพิ่มขึ้นจ านวน 31,531,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 ส าหรับประมาณการรายรับจาก
รายได้จากแหล่งอ่ืน เพิ่มขึ้นจ านวน 67,007,300 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.12 ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน 
ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 103,659,600 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
13,958,800บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.87 แต่เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและ

แหล่งรายรับงประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
เปรียบเทียบ 

ปี 2564 กับ ปี 2565 
คิดเป็นร้อยละ 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 793,781,700 789,632,200 744,034,500  ▼   -45,597,700 -5.77 
2.เงินรายได้ 1,017,369,500 1,087,695,400 1,172,274,900 ▲     84,579,500 7.78 

ผลรวมทั้งหมด  1,811,151,200   1,877,327,600  1,916,309,400 ▲    38,981,800 2.08 
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จ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงได้น าเงิน
รายได้สะสมมาสมทบ ในแผนงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

 
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  

หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของ
ประมาณการรายรับในแต่ละปี และในขณะเม่ือจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงิน
รายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน า
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

ดังนั้น จึงสรุปงบประมาณการจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่สามารถน ามาตั้ง
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวมทั้งสิ้น 1,752,436,200 บาท ดังนี้ 

ภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 1,752,436,200 บาท  
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น  744,034,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.46  

ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,008,401,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.54 

ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) ประกอบด้วย 
(1) ประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  476,640,700 บาท  

(คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
(2) ประมาณการรายจ่ายรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

จ านวน 428,101,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
(3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน  103,659,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.92  

ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
 

  

แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(เปรียบเทียบปี 
พ.ศ. 2564 และ ปี

 2565)
 ร้อยละ

1.เงินงบประมาณ 793,781,700 789,632,200 744,034,500 -45,597,700 5.77-            
2. เงินรายได้ 1,017,369,500 1,087,695,400 1,172,274,900 84,579,500 7.78           
 2.1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 541,684,500      554,291,100 585,822,100 31,531,000 5.69            
 2.2) ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน 350,660,600      415,785,900 482,793,200 67,007,300 16.12          
 2.3)  เงินรายได้คงเหลือสะสม 125,024,400      117,618,400 103,659,600 -13,958,800 11.87-            

รวมท้ังส้ิน   1,811,151,200   1,877,327,600   1,916,309,400 38,981,800 2.08           
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ตารางท่ี 5  สรุปแผนภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ (ต้ังแผนจ่าย 80%) 

 ที่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น  
(100%) 

งบประมาณรวม จากค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

จากแหล่งอื่น 
(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 132,653,100 164,679,300 134,492,700 6,816,700 305,988,700 438,641,800 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 110,039,800 27,341,400 50,304,600 8,483,400 86,129,400 196,169,200 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,992,000 8,693,300 35,550,000 1,792,000 46,035,300 111,027,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 78,954,900 34,053,800 9,625,500 12,763,500 56,442,800 135,397,700 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,491,600 34,269,300 7,231,600 25,180,300 66,681,200 139,172,800 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,777,200 23,777,600 14,038,000 5,799,300 43,614,900 103,392,100 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,334,000 49,508,000 8,066,000 3,269,700 60,843,700 90,177,700 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 138,336,200 31,951,800 107,733,100 17,924,200 157,609,100 295,945,300 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 6,185,300 9,138,300 904,000 100,000 10,142,300 16,327,600 

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

ผลรวมท้ังหมด 744,034,500 476,640,700 428,101,400 103,659,600 1,008,401,700 1,752,436,200 
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 กองแผนงาน จึงสรุปเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการ
รายจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประมาณการรายรับดังกล่าว
ข้างต้น โดยสรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 25645 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 ดังนี้ 
ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแผนงบประมาณการรายจ่ายในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเม่ือ
เทียบเคียงจากที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประมาณการ
รายจ่ายสูงขึ้น จ านวน 21,890,300 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.26 มีงบประมาณการรายจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีประมาณการรายจ่ายลดลง จ านวน 45 ,597,700
บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.77 ส าหรับงบประมาณการรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มขึ้น จ านวน 67 ,488,000 
บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.17 ซึ่งประมาณการรายจ่ายที่สูงขึ้น มาจากการประมาณการรายจ่ายเงินรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ิมขึ้นจ านวน 25,902,200 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.75 และประมาณการ
รายจ่ายจากรายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน 55 ,544,600 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.91 คณะ/
หน่วยงานขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายจ่ายเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 103,659,600 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน  13,958,800 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.87 เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่

แหล่งรายรับงประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
เปรียบเทียบ 

ปี 2564 กับ ปี 2565 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 793,781,700 789,632,200 744,034,500 ▼   -45,597,700 -5.77 
2.  เงินรายได้ 869,554,600 940,913,700 1,008,401,700 ▲    67,488,000  7.17  

ผลรวมทั้งหมด   1,663,336,300 1,730,545,900   1,752,436,200  ▲    21,890,300 1.26 
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ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
ตามตารางท่ี 7 -8 
ตารางท่ี 7  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

 
 
ตารางท่ี 8  สรุปประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนก
ตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(เปรียบเทียบปี 
พ.ศ. 2564 และ ปี

 2565)
 ร้อยละ

1.เงินงบประมาณ 793,781,700 789,632,200 744,034,500 -45,597,700 5.77-            
2. เงินรายได้ 869,554,600 940,913,700 1,008,401,700 67,488,000 7.17           
 2.1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 441,191,100      450,738,500 476,640,700 25,902,200 5.75           
 2.2) ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน 303,339,100      372,556,800 428,101,400 55,544,600 14.91         
 2.3)  เงินรายได้คงเหลือสะสม 125,024,400      117,618,400 103,659,600 -13,958,800 11.87-            

รวมท้ังส้ิน   1,663,336,300   1,730,545,900   1,752,436,200      21,890,300             1.26

ที ่ หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ รวม 

สัดส่วนร้อยละ 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้ 

รวม 

1 ส านักงานอธิการบด ี 132,653,100 305,988,700 438,641,800 30.24 69.76 25.03 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 110,039,800 86,129,400 196,169,200 56.09 43.91 11.19 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,992,000 46,035,300 111,027,300 58.54 41.46 6.34 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 78,954,900 56,442,800 135,397,700 58.31 41.69 7.73 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,491,600 66,681,200 139,172,800 52.09 47.91 7.94 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,777,200 43,614,900 103,392,100 57.82 42.18 5.90 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,334,000 60,843,700 90,177,700 32.53 67.47 5.15 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 138,336,200 157,609,100 295,945,300 46.74 53.26 16.89 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 6,185,300 10,142,300 16,327,600 37.88 62.12 0.93 

10 คณะนติิศาสตร ์ 5,632,700 26,655,400 32,288,100 17.45 82.55 1.84 
11 คณะรัฐศาสตร ์ 9,331,500 25,085,800 34,417,300 27.11 72.89 1.96 
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 12,666,000 24,605,500 37,271,500 33.98 66.02 2.13 
13 ส านักวิทยบริการ 16,297,200 25,725,800 42,023,000 38.78 61.22 2.40 
14 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 6,925,800 18,848,000 25,773,800 26.87 73.13 1.47 
15 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 417,200 39,825,800 40,243,000 1.04 98.96 2.30 
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 0 9,768,000 9,768,000 0.00 100.00 0.56 
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ 0 4,400,000 4,400,000 0.00 100.00 0.25 

ผลรวมท้ังหมด 744,034,500 1,008,401,700 1,752,436,200 42.46 57.54 100.00 
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แผนภาพที่ 4 แสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามหน่วยงาน ตามล าดับงบประมาณรายจ่ายจาก
มากสุดไปน้องสุด 

จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/
หน่วยงาน ดังนี้  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี  
ได้พิจารณาน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจ านวน 103,659,600 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามตารางที่ 9 – 11 
  

ตารางที่ 9 สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ 
คณะ/วิทยาลัย 

เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ที่มหาวิทยาลัย) 
ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 
2564 

ร้อยละ 15  
(ไม่เกิน 20 
ล้านบาท) 

หน่วยงานต้ังแผน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

คงเหลือ 

(1) (2)  (3) (4) = (2)-(3) 
1 ส านักงานอธกิารบด ี 495,242,027.89  20,000,000  6,816,700.00 488,425,327.89 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 62,111,978.02  9,316,797  8,483,400.00 53,628,578.02 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 26,769,369.50  4,015,405  1,792,000.00 24,977,369.50 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 170,449,062.53  20,000,000  12,763,500.00 157,685,562.53 
5 คณะศิลปศาสตร์ 131,051,633.29  19,657,745  25,180,300.00 105,871,333.29 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 95,907,895.78  14,386,184  5,799,300.00 90,108,595.78 
7 คณะบริหารศาสตร์ 321,131,720.21  20,000,000  3,269,700.00 317,862,020.21 
8 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 87,536,781.02  13,130,517  17,924,200.00 69,612,581.02 
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ - 15,108,418.36  -    100,000.00 - 15,208,418.36 

10 ส านักวิทยบริการ 78,499,728.00  11,774,959  10,821,000.00 67,678,728.00 
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ที่ 
คณะ/วิทยาลัย 

เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ที่มหาวิทยาลัย) 
ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 
2564 

ร้อยละ 15  
(ไม่เกิน 20 
ล้านบาท) 

หน่วยงานต้ังแผน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

คงเหลือ 

(1) (2)  (3) (4) = (2)-(3) 
11 ส านักคอมพิวเตอร ์ 33,438,897.11  5,015,835  3,925,000.00 29,513,897.11 
12 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 45,230,622.67  6,784,593  6,784,500.00 38,446,122.67 

รวม 1,532,261,297.66 144,082,036   103,659,600 1,428,601,697.66 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลเงินรายได้สะสมของคณะ/หน่วยงาน ณ  30 มิ.ย.64 จากกองคลัง 
    ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับ
ในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบ
เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็น
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย ทั้งนี้ การน าเงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท    
   จากตารางที่ 9 พบว่า คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ น าเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เกินกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้  คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
อาคารฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาใช้ประโยชน์พ้ืนที่มากกว่า 2 ,500 คน โดยอาคารที่มีอยู่เดิม 2 หลัง  
มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งมีความช ารุดทรุดโทรมซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง อีกทั้งคณะมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้ นจาการเปิด
หลักสูตรใหม่ ท าให้พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เดิม ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและท ากิจกรรม และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการขึ้นทะเบียนกับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รับผิดชอบพื้นท่ีในเขต
พ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่โซน 032 ระดับ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2564 ซึ่งส่งผลท าให้มีจ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นมีความจ าเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่มีการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
103,659,600 บาท ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13,958,800 คิดเป็นร้อยละ 11.87 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมบเพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 117,618,400 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีการขอใช้เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดที่ 3 อันดับแรก ได้แก่  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.29, ร้อยละ 17.29 และร้อยละ 12.31 ตามล าดับ ของจ านวน
งบประมารณที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ส าหรับคณะศิลปประยุกต์ฯ มีเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ านวน   
- 15,108,418.36 บาท คณะศิลปประยุกต์ฯ ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากคณะฯได้รับเงินบริจาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 100,000 บาท โดยจะต้องด าเนินการ
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ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ดังนี้ 1) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ 2) ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเงินบริจาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  
100,000 บาท 

โดยสรุปเปรียบเทียบการขออนมุติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน ตามแผนภาพที่ 5 

 
แผนภาพที่ 5  สรุปเปรียบเทียบการขออนมุติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 10   สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย  

ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

1 ส านักงานอธิการบดี     1,536,700 2,400,000 2,880,000 6,816,700 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส 4 คอร์ท 
- โครงการปรับเปล่ียนพลังงานทดแทน(Solar cell) 
- โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างกลุ่มท่ีพักอาศัย 
- โครงการปรับปรุงระบบแสงงสว่างอาคารศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์ 
อนึ่ง งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,536,700 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมทบกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 คณะวิทยาศาสตร์  5,100,000    3,383,400  8,483,400 ครุภัณฑ์การศึกษา 
- เครื่องส่องเจล (Gel transiluminator) 
- เครื่องดูดจ่ายสารละลาย  
- เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  
- เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) 
- เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบมือถือ  (Hand held 
dispenser) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
- เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าแรงดันสูง (Autoclave) 
ความจุไม่ต่ ากว่า 45 ลิตร  
- ตู้อบลมร้อน  
- อ่างน้ าล้างด้วยความถี่สูง (ultrasonic bath) 
- แอร์แทรคพร้อมปั๊มลมและเครื่องจับเวลา 
- อ่างลอยชิ้นตัวอย่างพร้อมระบบอุ่นสไลด์ (Paraffin 
tissue floating bath) 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- เครื่องบันทึกเวลาการท างานด้วยใบหน้าพร้อมระบบ
เปิด-ปิด ประตู 
- หัววัดค่า pH 
- เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10-100 ไมโครลิตร 
- เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 
ไมโครลิตร 
- อิเล็กโทรดส าหรับวิเคราะห์ไนเตรท 
- เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-vis 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
- คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 
- คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 (จอ 7.9 น้ิว)" 
- คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 (จอ 10.8 น้ิว) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเฉพาะทาง 
(Mac mini) 
- ชุดแว่นเสมือนจริงออลอินวัน (แว่น VR Virtual 
Reality) 
- เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อนึ่ง ค่าใช้สอย จ านวน 5,100,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมครภุณัฑ์ ปรบัปรุงและ
ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่กลุ่มอาคารคณะวทิยาศาสตร์ 

3 คณะเกษตรศาสตร์   1,500,000   292,000  1,792,000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์  
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- กล้องวงจรปิด 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- เครื่องโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว 
อนึ่ง ค่าวัสดุ จ านวน 1,500,000 บาท เพื่อเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดกุารศกึษา 

4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

     3,163,500 9,600,000 12,763,500 ครุภัณฑ์การศึกษา 
- ชุดเตาหลุมให้ความร้อน และกวนสารละลาย  
- เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) 
- เครื่องวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
- เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
- เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) 
- ตู้อบลมร้อน (Oven) 
- เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ  
- ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  
- ชุดปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ 
-เครื่องกวนสารแม่เหล็ก 
- ชุดกรองสุญญากาศ 
- ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดท่ีกัดกร่อนสูง 
- ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ชุดฝึกการสอนพ้ืนฐานการปฎิบัติงานเสมือนจริง 
- ตู้อบลมร้อน 
- เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค 
- เครื่องมือฝึกปฏิบัติการผลิต 
- เครนล้อเลื่อน ขนาด 2 ตัน  
- เตาให้ความร้อน Hotplate รุ่น 22720 ยี่ห้อ EGO 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า MAKITA HM0810TA 
- เครื่องตีแป้งเอนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร 
- เครื่องทดสอบการไหลของคอนกรีต 
- หัวรถลาก 
- ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย IoT  
- ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วย PLC  
- ชุดเรียนรู้ระบบสายพานล าเลียงในอุตสาหกรรม 
- ชุดปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและค านวณทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
- เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ 
- โหลดอิเล็กทรอนิกซ์กระแสตรง (DC Electronic 
Load) 
- เครื่องมือวัด และตรวจสอบ การส่งภาพแบบเรียลไทม์
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Infrared Thermal Imager) 
- เครื่องวัดค่าเหน่ียวน า ค่าประจุ ค่าความต้านทาน 
แบบมือถือ (Handheld LCR Meter) 
- เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้า
กระแสตรง (AC/DC Magnetic Meter/Datalogger) 
- ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital Ossilloscope) 
- เครื่องพีแอลซี (PLC OMRON) 
- เครื่องพีแอลซี (PLC MITSUBISHI ) 
- เครื่องพีแอลซี(Schneider Electric Modicon 
M221 PLC ) 
- จอสัมผัสสั่งงานส าหรับพีแอลซี (SAMKOON HMI 7" 
Touch Screen) 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Consdensor 
Microphone) 
- ไมโครโฟนสนาม (Field Microphone) 
- เครื่องวิเคราะห์สมรรถนะแบตเตอรี่ (Battery 
Performance Analyser) 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN1-EN4 
- โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN5/EN7 
- โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN6 
- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ค่าออกแบบ) 

5 คณะศิลปศาสตร์      8,180,300 17,000,000 25,180,300 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับงานประมวลผล) แบบท่ี 2 
- คอมพิวเตอร์ Laptop (ศักยภาพสูง) เพื่องานนอก
สถานท่ี 
- กล่องแปลงสัญญาณภาพเข้าคอมพิวเตอร์ (Card 
capture)  
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- กล้องดิจิตอล 
- กล้องภาพน่ิง DSLR พร้อมเลนส์ 
- กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ ส าหรับงาน Streaming Live  
- ขาตั้งกล้อง ส าหรับงานภาพน่ิง  
- ขาตั้งกล้อง ส าหรับงานวิดีโอ 
- อุปกรณ์แฟลช กล้อง DSLR ส าหรับงานภาพน่ิง 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- อุปกรณ์กันสั่น 3 แกน ระบบไฟฟ้า (Gimbal 
Stabilizer)  
- กล้อง Go Pro เพื่องานวิดีโอ 
- อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขนาดเล็ก ส าหรับงาน 
VDO 
ครุภัณฑ์ดนตรี 
- โหวด 
- แคน 
- พิณอีสานไฟฟ้า 
- กลองชุดอีสาน 
- ฉาบใหญ่ 
- ฆ้องโหม่ง 
- แฉ 
- ฉาบเล็ก 
- หมากกั๊บแก๊บ 
- ไหซองพร้อมขาต้ัง 
- โปงลาง 
- กลองตุ้ม 
- ฉิ่ง 
- กีตาร์คลาสิคส าหรับการแสดง 
- กีตาร์คลาสิคส าหรับฝึกซ้อม 
- สแตนโน้ต 
- เครื่องขยายเสียงกีต้าร์ไฟฟ้า 
- ทรอมโบน 
- เบสทรอมโบน 
- บีแฟลต ทรัมเปต 
- เทเนอร์ แซกโซโฟน 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- อัลโต แซกโซโฟน 
- ชุดกลองอะคูสติคและชุดแฉกลองชุด 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- โคมไฟโซล่าเซลล์ 
- ไมโครโฟน แบบเหน็บ ระบบไร้สาย  
- ไมโครโฟน แบบเหน็บ ระบบมีสาย  
- ล าโพง ส าหรับมอนิเตอร์ฟังเสียงในห้องสตูดิโอ 
- ชุดโคมไฟ LED ส าหรับงานในห้องสตูดิโอ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
- รถจักรยานยนต์   
- ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เก้าอี้ท างาน 
- เก้าอี้เลคเชอร์ 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 504,000 Btu. 
- ศาลาน่ังพัก 
- ม่านพร้อมติดตั้ง 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งวดท่ี 1 
อน่ึง การตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่า 15% 
ท้ังน้ี หน่วยงานได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นตามเอกสาร
แนมหมายเลข 8 
ทั้ งนี้  ต ามที่ ก ารประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมก าหนดการน าเงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 และวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท   

6 คณะเภสัชศาสตร์    3,500,000 599,300 500,000 1,200,000 5,799,300 ครุภัณฑ์การศึกษา 
- กล้องสเตอริโอก าลังขยายต่ า 
- เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าตามแนวตั้ง 
- เครื่องบดสมุนไพรแห้ง ขนาด 1,000 กรัม 
- เครื่องผสมสารละลาย 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
- เครื่องสแกนเอกสาร 
ครุภัณฑ์โฆษณาแลพเผยแพร่ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
สิ่งก่อสร้าง  
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 
- โครงการปรับปรุงพื้นท่ีรองรับการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้จากสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสานใต้สู่ระดับสากล 
อนึ่ง ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 3 ,500,000 บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรองรับการช าระ
หนี้ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้าอาคารหลังใหม่) 
ส าหรับเงินอุดหนุน จ านวน 599,300 บาท เป็นเงิน
บริจาคเพื่อด า เนินโครงการ ที่ เกี่ ยวข้องกับหอ
พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต 

7 คณะบริหารศาสตร์      339,700 2,930,000 3,269,700 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- โต๊ะม้าหินอ่อน 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ซอฟต์แวร์ส าหรับการเรียนการสอน (SAP) 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ด้านหลังอาคารคณะ
บริหารศาสตร์ (ใหม่) 
- โครงการปรับปรุงห้องชั้น 2 อาคาร Student Center 
- โครงการจัดท าป้ายคณะบริหารศาสตร์ หน้าอาคาร
เรียนรวม 1 
- โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ีจอดรถ คณะ
บริหารศาสตร์หลังใหม่ (UBS green zone) 
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคาร
คณะบริหารศาสตร์ 

8 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

   10,000,000 824,600 3,299,600 3,800,000 17,924,200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- รถพยาบาล Advanced Ambulance 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
- ชุดผ้าม่านกั้นเตียง (หอผู้ป่วยชั้น 7 ขนาด 44 เตียง) 
- พาเลท (ส าหรับวางยาและเวชภัณฑ์) 
- เก้าอี้กลม (ห้องเตรียมยา) 
- ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี (ห้องเตรียมยา) 
- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 
- เครื่องชั่งสาร 
- เครื่องปริ้นเตอร์ฉลากยา 
- เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

- ชุดวัดอัตราการไหลของอากาศ (Airflow Meter) 
- เครื่องพ่นหมอกควัน 
- เครื่องกวนผสมสารเคมี (คลอรีน) 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ชุดเครื่องปรับอากาศ 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการระบบเชื่อมพลังงานไอน้ า Boiler 
connection 
อน่ึง การตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่า 15% 
ท้ังน้ี หน่วยงานได้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นตามเอกสาร
แนมหมายเลข 11 
ทั้ งนี้  ต ามที่ ก ารประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมก าหนดการน าเงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 และวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท    
        อนึ่ง ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 10,000,000 
บาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ใน
การขยายการให้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเวลาท าการเป็นตลอด 
24 ชั่วโมง การให้บริการผู้ป่วยใน และการเพิ่ม
ศักยภาพแผนกอบุัตเิหตฉุุกเฉิน 24 ชั่วโมง ส าหรับงบ
เงินอุดหนุน จ านวน 824 ,600 บาท เป็นเงินเพื่อ
ด า เนิน โครงการจ้างเหมาบริการโครงการกา ร
ให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
รวมเป็น
จ านวน 

ข้อสังเกต ุ
งบด าเนนิงาน 

งบเงิน
อุดหนนุ 

งบลงทุน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครภุัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

9 คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 100,000      100,000 ค ณ ะ ฯ  มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ติ ด ล บ  จ า น ว น  - 
15,208,418.36 บาท 
อนึ่ง หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย จ านวน 100 ,000 
บาท ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
2.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

10 ส านักวิทยบริการ      6,400,000 4,421,000 10,821,000 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- ชุดโซล่าเซลล์ 
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการปรับปรุงเครื่องปับอากาศ ชั้น 3 อาคาร
ข้อมูลท้องถิ่น 

11 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
 

     3,925,000  3,925,000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี(UBU Single Sign On System) ระยะท่ี 
2 
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 
- โปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับสถานศึกษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

12 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

    6,784,500   6,784,500 อนึ่ง งบเงินอดุหนนุ จ านวน 6,784,500 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบเงินคนืค่าก่อสรา้งหอพักนกัศกึษา
ตามแผนการคนืเงินค่าหอพักนกัศกึษา 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 0 5,200,000 1,500,000 13,500,000 9,745,100 31,883,500 41,831,000 103,659,600  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ .ศ. 2563 -
2567) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) 
และคณะอนุกรรมการจัดท ากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม  (Strategic Profile 
& Strategic Attributes) จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในกลุ่มที่ มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)  จุดเน้นเชิง
ยุทธศาสตร์ (Tecnology Development and Innovation) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ “การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)” มิติตามพันธกิจ คือ “การพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ” โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้   

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
นโยบายการจัดสรร  

ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
67.50 

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

รวม  100.00  
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 56.75 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 5.78 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 15.17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อย
ละ 0.21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 0.78 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 5.15 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 1.11 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.36 ยุทธศาสตร์
ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 10.69 รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11  ภาพรวมมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ด้าน  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ร้อยละการ
จัดสรร 

เงินรายได้ 
ร้อยละการ

จัดสรร 
รวม 

ร้อยละการ
จัดสรร 

นโยบาย ข้อสังเกตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 593,113,700 79.72% 401,329,000 39.80% 994,442,700 56.75%  67.50% ต่ ากว่านโยบายการจดัสรร 

งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 12,594,700 1.69% 47,637,800 4.72% 60,232,500 3.44% ไม่เกินกว่า 45.00% ต่ ากว่านโยบายการจดัสรร 

งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจดัการศึกษา 537,367,300 72.22% 185,769,000 18.42% 723,136,300 41.26% ไม่น้อยกว่า 20.00% สูงกว่านโยบายการจัดสรร  
งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 43,151,700 5.80% 167,922,200 16.65% 211,073,900 12.04% ไม่เกินกว่า 2.50% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัย - 0.00% 101,217,200 10.04% 101,217,200 5.78% ไม่น้อยกว่า 5.00% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบรกิารวิชาการ 70,036,300 9.41% 195,774,900 19.41% 265,811,200 15.17% ไม่น้อยกว่า 5.00% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,700,000 0.36% 1,007,000 0.10% 3,707,000 0.21% ไม่น้อยกว่า 0.50% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล - 0.00% 13,629,700 1.35% 13,629,700 0.78% ไม่เกินกว่า 1.50% ต่ ากว่านโยบายการจดัสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,023,900 3.36% 65,275,600 6.47% 90,299,500 5.15% ไม่เกินกว่า 7.00% ต่ ากว่านโยบายการจดัสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ - 0.00% 19,511,560 1.93% 19,511,560 1.11% ไม่น้อยกว่า 1.00% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน - 0.00% 76,489,800 7.59% 76,489,800 4.36% ไม่น้อยกว่า 2.50% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 

53,160,600 7.14% 134,166,940 13.30% 187,327,540 10.69% ไม่เกินกว่า 10.00% สูงกว่านโยบายการจัดสรร 

ผลรวมท้ังสิ้น 744,034,500 100.00% 1,008,401,700 100.00% 1,752,436,200 100.00%  100.00% 
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แผนภาพที่ 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สรุปงบประมาณจ าแนกตามนโยบายการจัดสรร

นโยบายการจัดสรร ปี 2565
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แผนภาพที่ 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 1,752,436,200 บาท โดยงบงบบุคลากร มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จ านวน 
687,257,400บาท คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมาคืองบด าเนินงานจ านวน 447 ,676,600 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.55 งบเงินอุดหนุน จ านวน 359 ,210,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 และงบลงทุนมีกรอบ
งบประมาณรายจ่ายต่ าสุด จ านวน 258,291,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.74 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางที่ 11 และรายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนก
ตามคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 12 และตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี 12   สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ รวม 

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

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

2.งบด าเนินงาน 24,050,900 423,625,700 447,676,600 1.37 24.17 25.55 
งบด าเนินงาน : รายการปกต ิ 24,050,900 423,625,700 447,676,600 1.37 24.17 25.55 
3.งบลงทุน 149,977,400 108,314,200 258,291,600 8.56 6.18 14.74 
งบลงทุน : รายการปกต ิ 149,977,400 108,314,200 258,291,600 8.56 6.18 14.74 
4.งบเงินอุดหนุน* 43,167,700 316,042,900 359,210,600 2.46 18.03 20.50 
งบเงินอุดหนุน 43,167,700 316,042,900 359,210,600 2.46 18.03 20.50 
ผลรวมทั้งหมด 744,034,500 1,008,401,700 1,752,436,200 42.46 57.54 100.00 

หมายเหตุ: ตารางที่ 12 งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน* หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าจ้างพนักงาน จ าแนกตามงบ
รายจ่ายอยู่ในงบเงินอุดหนุน * 

 

ตารางที่ 13  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
และหมวดรายจ่าย  

ที่ คณะ/หน่วยงาน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน ผลรวมทั้งหมด 
1 ส านักงานอธกิารบด ี 89,803,000 98,346,300 191,714,500 58,778,000 438,641,800 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 107,355,900 25,352,500 54,968,700 8,492,100 196,169,200 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 60,108,400 11,233,800 32,156,800 7,528,300 111,027,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 76,788,100 28,489,900 9,625,500 20,494,200 135,397,700 
5 คณะศิลปศาสตร์ 79,304,300 34,288,200 400,000 25,180,300 139,172,800 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 52,520,700 29,022,200 10,149,200 11,700,000 103,392,100 
7 คณะบริหารศาสตร์ 46,414,000 37,109,500 - 6,654,200 90,177,700 
8 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 75,058,900 103,796,100 29,614,800 87,475,500 295,945,300 
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ 10,932,000 4,479,600 904,000 12,000 16,327,600 
10 คณะนิติศาสตร์ 15,352,700 13,983,300 880,000 2,072,100 32,288,100 
11 คณะรัฐศาสตร์ 18,354,900 11,863,300 3,791,100 408,000 34,417,300 
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 19,250,600 5,464,900 12,471,000 85,000 37,271,500 
13 ส านักวิทยบริการ 16,288,200 11,595,900 - 14,138,900 42,023,000 
14 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 8,737,000 8,306,000 15,000 8,715,800 25,773,800 
15 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 6,241,500 15,157,800 12,500,000 6,343,700 40,243,000 
16 สถานปฏิบัตกิารโรงแรมฯ 3,529,200 6,025,300 - 213,500 9,768,000 
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ที่ คณะ/หน่วยงาน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน ผลรวมทั้งหมด 
17 โรงพิมพ์ฯ 1,218,000 3,162,000 20,000 - 4,400,000 

ผลรวมทั้งหมด 687,257,400  447,676,600   359,210,600  258,291,600  1,752,436,200  
คิดเป็นร้อยละ  39.22   25.55   20.50   14.74   100.00  

 

 

ตารางที่ 14  สรุปงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์, ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รหัสหน่วยงานหลัก 
ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้าง ผลรวมทั้งหมด 
ICT นอกเหนือจาก ICT รวมครุภัณฑ์ 
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) 

1. ส านักงานอธิการบดี - 35,498,000 35,498,000 23,280,000 58,778,000 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 637,200 7,854,900 8,492,100 - 8,492,100 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 17,000 2,596,300 2,613,300 4,915,000 7,528,300 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์③ 1,750,500 10,743,700 12,494,200 8,000,000 20,494,200 
5. คณะศิลปศาสตร①์ 4,082,700 4,097,600 8,180,300 17,000,000 25,180,300 
6. คณะเภสัชศาสตร ์ 124,000 11,576,000 11,700,000 - 11,700,000 
7. คณะบริหารศาสตร์ 625,000 1,019,200 1,644,200 5,010,000 6,654,200 
8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ② 1,161,200 46,173,800 47,335,000 40,140,500 87,475,500 
9. คณะศิลปประยุกต์ฯ - 12,000 12,000 - 12,000 
10. คณะนิติศาสตร์ 665,600 606,500 1,272,100 800,000 2,072,100 
11. คณะรัฐศาสตร์ 200,000 208,000 408,000 - 408,000 
12. คณะพยาบาลศาสตร์ 85,000 - 85,000 - 85,000 
13. ส านักวิทยบริการ 924,800 8,793,100 9,717,900 4,421,000 14,138,900 
14. ส านักคอมพวิเตอร์ฯ 7,120,000 665,800 7,785,800 930,000 8,715,800 
15. ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 506,300 2,288,700 2,795,000 3,548,700 6,343,700 
16. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ - 213,500 213,500 - 213,500 
17.โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัฯ - - - - - 

ผลรวมทั้งหมด 17,899,300 132,347,100 150,246,400 108,045,200 258,291,600 
ร้อยละ 6.93 51.24 58.17 41.83 100 

 

หมายเหตุ: ตารางที่ 14 ผลการพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย              
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามที่กองแผนงานได้จัดท า “แนวทางการจัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการหลัก 
ของมหาวิทยาลัย” และได้ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ทั้งนี้จากการตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก จัดท าข้อมูลการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการหลัก และค่าเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การบันทึกข้อมูลในระบบ 
UBUFMIS มีความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต มีความถูกต้องตามความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกิจกรรม/โครงการหลัก ของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จะประสานและก าหนดการประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก จัดท ารายละเอียดข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละ
แปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ 

และมหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 
(8)  อื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2565  

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบปฏิทินและนโยบายและแนวทางการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2565  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. การขอใช้ เงินรายได้ เหลื อจ่ ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี เพ่ือสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,659,600 บาท  ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

2. (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 744,034,500 
บาท และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 1,008,401,700 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
1,752,436,200 บาท 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงานน าเสนอข้อมูลเงินเหลือจ่ายสะสมของ

แต่ละคณะเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
1. การขอใช้เงินรายได้ เหลือจ่ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี เพื่อสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณ
การรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,659,600 บาท (หนึ่งร้อยสาม
ล้านหกแสนห้าหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาท) 

2. (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. มอบ กองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.13 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะบริหารศาสตร์ 
 
- ใหน้ าวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ - 
 
4.14 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้ ช่ ว ย อิ ก า ร บดี ฝ่ า ย สื่ อ ส า ร อ งค์ ก ร แล ะพั น ธกิ จ สั มพั น ธ์  เ ส น อที่ ป ร ะชุ ม  ด้ ว ย  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
จริง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนิวแมติกส์บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย นั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๓๔/๖ หมู่ ๕ ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
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สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจริง  
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนิวแมติกส์บนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดท าความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แนวทาง

การด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
3.๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และได้รับ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้ง
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.๒ ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีนิวแมติกส์ 
เพ่ือสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกันและสามารถน า
ผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย 

3.๓ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน  

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายปัญญาพล สุพรรณวงศ ์ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการ

เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป 
 
4.15 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วยกองบริการ
การศึกษา มีความประสงค์จะด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการน า
องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1  
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ ถนนราชบุตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการน าองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ก. มหาวิทยาลัย มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้  

๑. ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน
ร่วมกับโรงเรียน 

๒. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการองค์กรให้กับโรงเรียน 



- 64 - 

ข. โรงเรียน มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้  
๑. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน 
๒. ให้ค าปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการสอนและการวิจัยให้กับ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายเสมอ สร้อยค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาการหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เหมาะสม 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการ

เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป 
 
4.16 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัด
จ าหน่าย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง นั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1  
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
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ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่าย 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 บริษัทบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ (จ านวน 70% ของ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร)  

3.2 บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงตามที่ระเบียบบริษัทก าหนดในช่วงที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่บริษัทที่จัดหาให้ และรับผิดชอบจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือการส าเร็จศึกษาตามหลักสูตร และเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
เหมาะสมมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 

3.3 บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานจริง โดยรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัท 

3.4 บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนในสาขาท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

3.5 บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย 
3.6 บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ

ร่วมกัน  
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. มติที่ประชุมคณะกรรกมารประจ าคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่าย 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่าย 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
หน่วยงานเอกชน สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้พิจารณาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์และมหาวิทยาลัย
อาจได้รับความเสียหาย คณะบริหารศาสตร์ต้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาก
ต้องชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการ

เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป 
 
4.17 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ บริษัท ไทยเควสท ์จ ากัด 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือทาง
วิชาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สนใจในการเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร 
และแอพพลิเคชัน นั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขท่ี 888/188 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 18 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สนใจใน
การเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และแอพพลิเคชัน  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 หน้าที่ของบริษัท 

3.1.1 บริษัทจะสร้างบัญชีการให้บริการข้อมูลและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้บริการ 
Aspen for Browser ได้เป็นจ านวน 50 บัญชี ผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเข้าใช้บริการที่ 
www.aspen4browser.com หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทเป็นผู้ก าหนด โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ 

3.1.2. บริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการ 
Aspen for Browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การติดตั้ง วิธีการใช้งาน และการดูแลรักษา
ระบบให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง 

3.2 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
3.2.1 มหาวิทยาลัยจะน าบัญชีการใช้บริการ Aspen for Browser ไปใช้ประโยชน์ส าหรับ

การเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยน า
บัญชีการใช้บริการ Aspen for Browser ไปใช้เพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเอง มหาวิทยาลัย
ต้องแจ้งให้บริษัททราบและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ทั้งนี้การแบ่งปันผลก าไร หรือส่วน
แบ่งรายได้ หรือค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการน าบัญชีการใช้บริการ Aspen for Browser ดังกล่าวไป
ใช้เพื่อหารายได้ ต้องได้รับความตกลงยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

3.2.2 มหาวิทยาลัยยินยอมให้บริษัทสามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์ข้อมูล และ/หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ Aspen for Browser ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาได้ โดยได้รับ
ความยินยอมจากมหาวิทยาลัย  

3.2.3 มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การสนับสนุนของบริษัท ต่อคณาจารย์ และ
นักศึกษาที่เข้าใช้บริการ Aspen for Browser อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์โลโก้ของบริษัท การ
กล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือ เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัย ในสื่อต่าง ๆ สามารถท าได้
เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตรวจดูเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นั้นแล้ว 

3.2.4 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้พ้ืนที่ภายในคณะบริหารศาสตร์เพ่ือการ
จัดงานสัมมนา อบรมบริการ Aspen for Browser หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 
ทางด้านการเงินและการลงทุนได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยแล้ว   

3.2.5 มหาวิทยาลัย จะควบคุมดูแล บัญชีการเข้าใช้บริการของ Aspen for Browser ที่
บริษัทสร้างขึ้นตาม ข้อ 2.1.1 ของหน้าที่บริษัทอย่างเหมาะสม โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ 
น าไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือขัดต่อบันทึกความร่วมมือนี้  

3.2.6 มหาวิทยาลัย จะใช้บริการหรือเครื่องมือที่ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในบริการดังกล่าว  

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายพงศยา หงส์สวัสดิ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
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6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด 

3.2 อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ

พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 
 
4.18 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุม ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ

ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ได้พิจารณา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีมติดังนี้ 

 (๑) เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ 

 (๒) ให้กองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และเม่ือคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจ
พิจารณา และส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ประกาศใช้บังคับ ต่อไป 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับต่อไป 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

มีมติเห็นชอบในเรื่องนี้แล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เพิ่มข้อความในตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ 
ในประเด็นข้อมูลประกอบการตัดข้อ 49 ดังนี้ “เนื่องจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สามารถอาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้น าเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(ส่วน
ของนายจ้าง)และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิทธิประโยขน์และ
สวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่ต้องขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด” เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย” 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.19 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนิสิต นักศึกษาพิการ
เข้าศึกษา และประสงค์ขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ประจ าปีการศึกษา 256๕ ให้สถาบันจัดส่ง 
ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 256๕ และประมาณการจ านวนเงินและจ านวนนิสิต นักศึกษาพิการ ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2565 ให้สถาบันส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 กันยายน 256๔ นี้ 

เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะต้องออกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือขอรับการอุดหนุนทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๔. หนังสือที่อว.๐๒08.3/ว 9568 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ

จัดการการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. จ านวนการรับเข้านักศึกษาพิการ ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 
2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบส านักงานพัฒนานักศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
4.20 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  เสนอที่ประชุม ตามที่  นายกสภา

มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 เพ่ือพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งในการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือในประเด็นส าคัญต่างๆ ทั้งในเรื่องเก่ียวกับรายได้
ของมหาวิทยาลัย และผลกระทบจากรายได้ที่จะส่งผลต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผล
ต่อภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และอาจมีความไม่แน่นอนในด้านอ่ืนเพ่ิมเติม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขอให้ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้  

 1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk)                     
 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ/ปฏิบัติการ (Operational Risk)  
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)  
 5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
 6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk)  
 ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ 

เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และให้ข้อเสนอแนะต่อประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และ
จัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบการจัดท า (ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานถือเป็น
นโยบายในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป  

กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 จัดส่ง
มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และติดตามครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
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เพ่ือให้กองแผนงานด าเนินการวิเคราะห์ สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 กองแผนงานได้ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ในการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และในประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 คณะ/หน่วยงาน จัดส่งระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 15 
หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.) 
และยังมีคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งมายังกองแผนงาน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ได้แก่ คณะ
เกษตรศาสตร์ และส านักงานอธิการบดี   

 ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายละเอียดดังนี้  

 ๑) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน
ทั้งสิ้น 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม (ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

๒) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๓ ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมปีงบประมาณ 2564 
น ามาด าเนินการต่อในปี 2565 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ ๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
๒) ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุก
มิติ และประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านความ
เชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ๑. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน
ทั้งสิ้น 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
อาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม (ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
เนื่องจากผลการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยี

และการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม ซึ่ งผลการประเมิ นในภาพรวมคือ High Potential and Low 
Performance โดยมีตัวชี้วัดศักยภาพการด าเนินงาน (Potential indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน และมี
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 คะแนน และก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 - 2570 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3, 3.25, 3.5, 4 และ 4.25 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานที่มี 4 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มที่อาจจะไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ  
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1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) มีผลการ
ด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าเป้าหมายในปี 2564 - 2565 ระดับ 3 มีนักศึกษาและ
บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด โดยในการรายงานผลการ
ด าเนินงานการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2562 เท่านั้น 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดของการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการในปีปัจจุบัน ที่
จะต้องมีการติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่ายังคงด าเนินธุรกิจ/เป็นผู้ประกอบการหรือไม่   

2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าเป้าหมายในปี 2564 - 
2565 ระดับ 3 มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกลดลง  

ทั้งนี้ ในตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) อีก 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ได้น ามาก าหนด
ในแผนฯ ดังกล่าว คือตัวชี้วัดรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.04 
(ระดับ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5) ซึ่งสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของเวทีการประกวด
ผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท าให้สามารถจะขยับผลการด าเนินงานได้ค่อนข้างยาก 
และตัวขี้วัดบุคลากรสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/ Academic Mobility 
Consultation) ซึ่งมีผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่
ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
จ านวน 235 คน จากจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 701 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52 (ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30) และก าหนดเป้าหมายในปี 2564 – 2565 คือ ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมดที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงควรมีการก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม 

 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่ งชี้ ย่ อยที่  ๑  นั กศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ 

มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ 2565   

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม ่

มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ 2565   

 
ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง :  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

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

มีแผนการด าเนินงานในการก ากับ
ติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการ
ของศิษย์เก่า 

แผนการด า เนินงานในการก ากับ
ติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการ 

พ.ย. – ธ.ค. 
64 

2. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ออกแบบการ
จัด เก็บข้อมูล  และด า เนินการติดตาม
รวบรวมข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของ
ศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษาร่วมกับคณะ 
ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4   

มี ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า  

รายงานผลการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่
เป็นผู้ประกอบการ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

3. ส านักงานพัฒนานักศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส 
2 3 4   

จ านวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินงานของจ านวน
ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในรอบ 5 
ปีการศึกษา  

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

4. ส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/
หน่วยงาน ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ข้อมูลศิษย์เก่าที่ เป็นผู้ประกอบการในปี
ถัดไป  

แนวทางการด า เนินการติดตาม
ข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ
ในปีถัดไป  

แผนการด าเนินงานการติดตามข้อมูล
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ปีงบประมาณ 2566  

ก.ย. 65 
 

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

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคธุรกิจ เอกชน ที่มีแผนการส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา เ ช่น 
ธนาคารออมสิน SMEs Bank  

นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จ ริ ง แล ะมี
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนิน
ธุรกจิ 

บันทึกความร่วมมือหรือเอกสารสัญญา
การสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

๒.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ส่ ง เสริมและสนับสนุนการจัดตั้ งชมรม
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และชมรมที่เกี่ยวข้อง
กับ startup  

นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จ ริ ง แล ะมี
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนิน
ธุรกิจ 

รายช่ือชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชมรมที่
เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
๓.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จ ริ ง แล ะมี
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนิน
ธุรกิจ 

รายช่ือบริษัทจ าลองที่ได้รับการจัดตั้ง
และสนับสนุนการด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
๔.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัด

ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการและกิจกรรมส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะใน
การเป็นผู้ประอบการ สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 

โครงการฝึกอบรมและโครงการ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
รายชื่อนักศึกษาท่ีร่วมโครงการ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับ
ติดตามจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการ 

จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร เ ป็ น ไ ป ต ามค่ า
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานการติดตามจ านวน
นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ รายไตร
มาส  

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

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
กับคณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อกอง
แผนงานในไตรมาสที่ 2 3 และ 4   

 

 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
วิธีการจัดการความเสี่ยง :  

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจดัท า
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 
ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ความ
เช่ียวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่ศักยภาพยื่นขอรับ
รองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 
 

 

๑. มีกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการที่
ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย 
๒. กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการที่
ได้รับการรับรอง สามารถแสวงหา
เครือข่ายและงบประมาณ จาก
องค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริม
ห รื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ก ลุ่ ม ด า เ นิ น
โครงการวิจัยหรือโครงการบริการ
วิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการ
วิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ
และศูนย์ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่
ศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่ม
บริการวิชาการ 

ม.ค. ๖๕ 

2 . ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการท างานบริการวิชาการด้านให้แก่
บุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิ เคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร shindan)  

๑. อาจารย์มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการ 
ภาคธุรกิจเอกชน 
๒.  เกิ ด เครื อข่ ายความร่ วมมื อ
ระหว่ า งนั กวิ จั ย  บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการและ
มีการด าเนินงานร่วมกัน 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิ เคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร shindan) 
๒.  ราย ช่ืออาจารย์นักวิจั ยที่ ร่ วม
โครงการ 

มิ.ย. ๖๕ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมของ
แต่ละคณะ/หน่วยงานในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าโครงการเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ  

เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กับผู้ประกอบการมีการด าเนินงาน
ร่วมกัน และอาจได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 

ร าย ง านผลกา รด า เ นิ น ง านของ
ผู้ เ ข้ า ร่ วม ในการน าความรู้ ไป ใ ช้
ประโยชน์ 

มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับ
ติดตามงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการจากคณะ/
หน่วยงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการฯ ในไตรมาสที่ 2 3 
4  และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กับกองแผนงาน  

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

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

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

เอกสารหลกัฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

5. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ มาก าหนด
เป็นแผนการด าเนินงานปีถัดไป  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
มาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานปี 

แผนการด าเนินงานงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2566 
ต่อไป  

ก.ย. 65 
 

 

 ๒. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มี
ประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมปีงบประมาณ ๒๕๖4 
น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖5 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงใหม่ 
จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้  

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และ
การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย  เป็นประเด็นที่
ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 2565 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
งบรายจ่ายลงทุน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุน จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ นั้น จากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
จ านวน 40 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 โดยไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาส 1 จ านวน 
22 รายการ (ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้อีก 21 รายการ และอีก 1 รายการ ได้ลงนามใน
ไตรมาสที่ 3) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งของได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่สามารถส่งของได้ภายในปีงบประมาณอาจจะมีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีเพ่ิมขึ้นจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อาจส่งผล
ให้ถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการก ากับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดินและ
การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ จึงให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการ
ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพันครบทุก
รายการ 

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ภาครัฐ* 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 
ภาพรวม (รอ้ยละ)  ๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
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 หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วจักได้ปรับข้อมูลให้เป็นไป
ตามมาตรการฯ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
การปรับปรุงการควบคุม :  

วิธีการด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

๑. กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบ ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใน
งบรายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการเบิกจ่าย และยืนยันความพร้อมในการ
ด าเนินการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารลง
นามรับรอง 
   ๑.๒ กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่ายประจ าตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด 

๑. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และลงนามครบทุกรายการภายใน
ไตรมาสที่ ๑ 
๒. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้ง 
๒ แผน 

ก.ย.-ต.ค. ๖4 

๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้า
งงบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

มี แ ผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 คณะ/หน่วยงานรับทราบ
แผนฯ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดซื้อจ้าง
งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 
๒. บันทึกแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ก.ย. ๖4  
 

 
พ.ย. ๖4 

๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ และ
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการ
เ บิ ก จ่ า ย งบ ป ร ะ ม า ณ ร ายจ่ า ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ก.ย. ๖4 

๔. กองแผนงานติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
๔.๑ คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ

จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
รายเดือน (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2564) เพื่อให้กองแผนงานด าเนินการสรุป 
วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
เดือน   

 
 
คณะ/หน่วยงาน สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ 

 
 
๑. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างรายเดือน  
๒. ด าเนินการตามมาตรการ และ
แนวทาง เ ร่ ง รั ดการ เบิ กจ่ ายของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ต.ค. – ธ.ค. 
64 
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วิธีการด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                ๒๕
65 กับคณะ/หน่วยงาน ให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยติดตามผล
การเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส หากหน่วยงาน
ใดไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด จะด าเนินการตามมาตรการและ
แนวทา งกา ร เ ร่ ง รั ดก าร เ บิ ก จ่ า ยของ
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

คณะ /หน่ ว ย ง าน  ต ร ะหนั กถึ ง
ความส าคัญ และเร่งรัดเบิกจ่าย  

๑. บันทึกข้อความเร่งรัดการเบิกจา่ย
ไปยังคณะ/หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
ทุกสิ้นไตรมาส 
๒. ด าเนินการตามมาตรการและ
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลยั 

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

๕. กองแผนงานรายงานผลการด าเนินงาน
เบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด า เนินงานด้ าน
น โ ย บ า ย ฯ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส 

ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด า เนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ รั ฐบาล
ก าหนด 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ทุกสิ้นไตรมาส 

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

๖. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป  
 

๑. (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 
๒. (ร่าง) มาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลยั 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

๑. (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 
๒. (ร่าง) มาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลยั 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ก.ย. ๖5 

 

๒.2 ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 คือ ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565  

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
เนื่องจากความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี 

ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) เพ่ือประกอบการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จึงน ามาด าเนินการควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิดระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ  ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตัวชี้วัดการให้บริการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตัวชี้วัด EdPEx ตัวชี้วัดการจัดอันดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

1 ระบบ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2  ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล 

ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
การปรับปรุงการควบคุม :  

 

การปรบัปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
1. กองแผนงานทบทวนค าอธิบายตัวช้ีวัด
ร่วมกับผู้ รับผิดชอบหลัก ตัว ช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน และ
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งประชุม
สร้างความชัดเจนของค าอธิบายตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทิน
การด าเนินงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

๑. ผู้รับผิดชอบหลักตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานมี
ความเข้าใจในความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ ค าอธิบายตัวช้ีวัดและ
ช่วงเวลาของการรายงานผลแต่ละ
ตัวช้ีวัด 
๒. มีค าอธิบายตัว ช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

๑ .  ค า อ ธิ บ า ย ตั ว ช้ี วั ด ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๒ .  ปฏิ ทิ นก า รด า เ นิ น ง าน  และ
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 
๓. รายงานการประชุมสร้างความ
เข้าใจของค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

ต.ค. – พ.ย. 
64 

2. กองแผนงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลัย จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
( Common Data Set)  เ พิ่ ม เ ติ ม  เ พื่ อ
ประกอบการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล 

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

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. – ธ.ค. 
64 

3. กองแผนงานพัฒนาและออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่ อการก ากับติดตามและ
ประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย  

ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

ธ.ค. 64  

4. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่ อการก ากับติดตามและประเมินผล 
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะจากผู้ ใ ช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ  

1. หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล 
2. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบฯ  

ม.ค. – ก.พ. 
65  

5. เปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4  

ผู้ ใ ช้ ง านส าม า รถ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล  

1. บันทึกแจ้งเวียนการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตามและ
ประเมินผล 
2. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการก ากับติดตามและประเมินผล 

มี.ค. 65  
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การปรบัปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่ อการก ากับติดตามและ
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ใ ช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 และ 4 

มี.ค. 65 
ก.ย. 65  

7. รายงานผลการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลที่เ ช่ือมต่อกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ต่อคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบายฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไป
ปรับใช้ในปีถัดไป 

ข้ อ เ สนอแนะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ ในปีถัดไป  

แนวทางการด าเนินงานการก ากับ
ติดตามและประเมินผลปีถัดไป  

ก.ย. 65 

 
 

๒.3 ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
เนื่องจากมีผู้ไม่มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และ ขั้นตอนและกระบวนการใน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินที่ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลนักศึกษา 
(ระบบ REG) ระบบบุคลากร และการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน าเข้าระบบ UBUFMIS ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อและบัญชีผู้รับเงิน ในขั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และ
หากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลจะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้แก่  

1. กองคลัง และกองบริการการศึกษา เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักศึกษา 
2. กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และ

ส านักงานกฎหมายและนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย  
ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินมีความเชื่อมโยงกัน และครอบคลุม

ทุกมิติ ทั้งระบบข้อมูลนักศึกษา ระบบบุคลากร และระบบ UBUFMIS ที่ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลประกอบการเบิก
จ่ายเงิน จึงมีการก าหนดเป็นประเด็นการควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่ เกิด
จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

ค่าเป้าหมาย : จ านวน 0 ครั้ง (หากตรวจสอบพบและด าเนินการแก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะไม่
นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ) 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง กองบริการการศึกษากองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ 
การปรับปรุงการควบคุม :  

 

การปรบัปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
1. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่  ทบทวน
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อ านาจในการลงนามในบันทึก

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความ

พ.ย. 64  
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การปรบัปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลกัฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
ลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล  เ ส น อต่ อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
แ ล ะ เ ส น อต่ อ ค ณะก ร ร มก า รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  

ข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการ
ตรวจสอบข้อมูล ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน  

ขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบ
ข้อมูล 
2. รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  

2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และ
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตามประกาศฯ  

ผู้ ปฏิ บั ติ ง านมีความ เข้ า ใจและ
สามารถด า เนินการได้ตามแนว
ปฏิบัติฯ  

แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ด าเนินการตามประกาศฯ 

ธ.ค. 64 

3. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงาน และแจ้งเวียนให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
อ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอ
เบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลรว่มกนั  

มีปฏิทินการด าเนินงาน และถือเป็น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการลง
นาม ในบั นทึ ก ข้ อคว ามขอ เบิ ก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล
ร่วมกัน 

1. ปฏิทินการด าเนินงานฯ  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความ
ขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบ
ข้อมูล 
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้กับผู้ที่
เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อถื อ เป็นแนวปฏิ บั ติ
ร่วมกัน 

ธ.ค. 64 

4. พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลในโปรแกรม 
ระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา 
และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่  

-  กองคลั ง /กองบริ การการศึ กษา 
เกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา 

- กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
และส า นั ก ง านกฎหมายและนิ ติ ก า ร 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย 

ระบบมีความเช่ือมโยงกันของ กอง
คลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที ่

รายงานการประชุมการพัฒนาการ
เช่ือมโยงข้อมูลในโปรแกรม ระหว่าง
กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ 

มี.ค. 65 

5. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการลงนาม
ในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
กลางร่วมกัน  

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ลดลง  
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการติดตาม 
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติฯ 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65  

6. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่  ติดตาม 
ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติฯ ในไตรมาสที่ 2 – 4 

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ลดลง และมีแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
 

รายงานผลการด าเนินงานการติดตาม 
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติฯ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
การติดตามและการประเมินผล  

กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและ
ประเมินผล จ านวน ๓ ครั้ง คือ  
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ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖5) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)  
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม

ภายใน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๑๐ วันภายหลังสิ้นไตรมาส ๒ ๓ ๔ และ           
การจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานก าหนดให้จัดส่ง ณ สิ้นไตรมาส ๔  

การจัดส่งเอกหลักฐานประกอบการด าเนินงาน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานมายังกองแผนงาน พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ และ
คณะ/หน่วยงาน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานแบบออนไลน์ แทนการจัดส่งแฟ้มเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

(ร่าง) ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 2566  

 

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

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

ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ ย ง ให้ ลดลง อยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้  ให้
ด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ 

(ประชุมวันท่ี 6 สิงหาคม 2564) 
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ก าหนดส่งภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 
๒๕๖4 

(สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นความเสี่ยง
เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง   

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

ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

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

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประเมินความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง   

 

ก าหนดส่งวันท่ี 20 สิงหาคม 2564  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ประกอบการ
จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง   

 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมวารินช าราบ 

 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน  กองแผนงาน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  
5/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 1 กันยายน 2564  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดส่งให้
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2564)  

ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔  
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑1 เมษายน ๒๕๖5) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนเมษายน 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  
**ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ ๓0 มิถุนายน 2565) 

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 3  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖5) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 2 สิงหาคม 2565  
**ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ ๓0 กันยายน 2565) 

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 4  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑0 ตลุาคม ๒๕๖5) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนตลุาคม 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ขั้นระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ ย ง ให้ ลดลง อยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้  ให้
ด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖6 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นความเสี่ยง
เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง   

- ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลยั เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี 6 กันยายน ๒๕๖5  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๒4 กันยายน ๒๕๖5 
จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดส่งให้
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  

ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
๒๕๖5  

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตลุาคม 
๒๕๖5 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
2. ให้ความเห็นชอบต่อปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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1.(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 .ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 

 
4.21 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
- ใหน้ าวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ - 
 
4.22 ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในช่วงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
- ใหน้ าวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ - 

 
4.23 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2564 
ประธานที่ประชุม  เสนอที่ประชุม ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ข้อมูลผลงาน ร่างประกาศสดุดี แล้วพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล  
รัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วพิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์และผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น   

โดยมหาวิทยาลัยขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป จ านวน ๑ ราย 
คือ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล 
ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ 
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ได้รับรางวัลรัตโนบลเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
4.24 การขอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์

ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวล  

กองบริการการศึกษา ได้ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมและร่วมแลกเปลี่ยน/
เสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 
ตลอดจนร่วมวิพากษ์ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมเสนอแนะขอให้พิจารณา
ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๑๐) โดยเสนอแนะขอให้พิจารณาปรับแก้ไขให้ผู้เข้าสอบสามารถออกจากระบบ
การสอบออนไลน์ได้หากได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ   
 ในการนี้  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวล  กองบริการการศึกษา จึง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนว
ปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดการปรับแก้ไขตาม
ตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

เดิม ขอพิจารณาปรับแก้ไข 
“ข้อ  ๕  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ มีดังต่อไปนี้ 
(๑๐) ผู้เข้าสอบที่ส่งข้อสอบไปแล้วและยังไม่หมดเวลา
ของการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากระบบการสอบ 
โดยให้นั่งอยู่กับที่นั่งสอบออนไลน์และเปิดกล้องไว้
เช่นเดิมจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

หากผู้เข้าสอบต้องการท ากิจธุระส่วนตัวที่จ าเป็น
อย่างยิ่งระหว่างการสอบอาจกระท าได้  โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจการอนุญาตของกรรมการคุมสอบ  และผู้เข้า
สอบต้องแสดงให้เห็นสภาพรอบบริเวณที่ท ากิจธุระ
ส่วนตัว” 

“ข้อ  ๕  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ มีดังต่อไปนี้ 
(๑๐) ผู้เข้าสอบที่ส่งข้อสอบไปแล้วและยังไม่หมดเวลา
ของการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากระบบการสอบ 
โดยให้นั่งอยู่กับที่นั่งสอบออนไลน์และเปิดกล้องไว้
เช่นเดิมจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากกรรมการคุมสอบ 

หากผู้เข้าสอบต้องการท ากิจธุระส่วนตัวที่จ าเป็น
อย่างยิ่งระหว่างการสอบอาจกระท าได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจการอนุญาตของกรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบ
ต้องแสดงให้เห็นสภาพรอบบริเวณที่ท ากิจธุระส่วนตัว” 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ประชุมร่วมกับคณะและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและร่วมแลกเปลี่ยน/เสนอแนะข้อมูลที่
เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนร่วมวิพากษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
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เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาการขอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้น 

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

ผลการประเมิน ITA 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน 
ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่ าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรือราว 5,395 แห่ง ผลปรากฏพบว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 4,146 
หน่วยงาน หรือคิดเป็น 49.95% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76% 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A และอยู่ในล าดับที่ 42 จากจ านวนทั้งหมด 83 หน่วยงานประเภท
สถาบันอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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คะแนนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนน)  89.96 
ระดับผลการประเมิน  A 

ล าดับ ตัวช้ีวัด  คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

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

OIT 
100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 
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คะแนนสูงสุด (คะแนน)  คะแนนต่ าสุด (คะแนน) 
100  75.89 

 

 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 
  ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564  

 

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

รายตัวชี้วัด  
การปฏิบัตหิน้าท่ี 86.62 87.87 91.55  

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

EIT 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 82.50  

การปฏิบัติหน้าที่ 91.55

การใช้งบประมาณ 85.99

การใช้อ านาจ 88.94

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
83.22

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97

คุณภาพการด าเนินงาน 79.77

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.50

การปรับปรุงระบบการท างาน 
75.89

การเปิดเผยข้อมูล 100

การป้องกันการทุจริต 100

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การปรับปรุงระบบการท างาน 77.05 95.47 75.89  
การเปิดเผยข้อมลู 100.00 95.56 100.00  

OIT 
การป้องกันทุจริต 100.00 50.00 100.00  

 

 
ระดับผลการประเมินจ าแนกตามแบบวัดการรับรู้ 
ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) อยู่ที่ 87.13 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.55 - ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของ
งาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อม
รับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 

2 การใช้งบประมาณ 85.99 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
- เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3 การใช้อ านาจ 88.94 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

83.22 - เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านใน
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

85.97 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้าง
ความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการ
ร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง
เมื่อพบการทุจริต 

ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) อยู่ที่ 79.39 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 

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

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.50 - เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากขึ้น 
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ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 

8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

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

 
ระดับผลคะแนนแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ที่ 
100 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน 
9 การเปิดเผยข้อมลู 100 

10 การป้องกันการทุจริต 100 
 

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

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

 
 
 
การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 

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

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
96.80 

2 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

93.82 

3 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

83.14 

4 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

79.92 

85 คะแนน 
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ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
5 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด 
77.11 

6 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

68.54 

จากประเด็นค าถามทั้ง 6 ข้อ ที่ก าหนดในตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า มี 4 
ประเด็นการประเมินที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงขั้นตอนการ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานยังไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร อีกทั้ง
มาตรการในการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว และควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้
ชัดเจน โดยอาจพิจารณาลดขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการให้มีความสะดวกต่อการท างาน
มากยิ่งขึ้น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท ารายงานสถิติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ 

 

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

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

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

98.16 

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

78.51 

3 E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

74.87 

4 E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

74.74 

5 E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนนิงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

72.83 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่
97.55 

2 E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม ่

93.25 

85 คะแนน 
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ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
3 E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย/ไม่ซับซ้อน/มีช่องทางหลากหลาย 
78.29 

4 E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

72.64 

5 E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

70.79 

 

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

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

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 
96.93 

2 E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.8 

3 E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.4 

4 E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

71.19 

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

68.12 

 

จากผลคะแนนตามประเด็นการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดจากการกระท าทุจริต มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
การให้บริการ และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยมี
คะแนนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ระดับที่เกิน 90 คะแนน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อ
ค าถามท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกมองว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน หรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งยังไม่มีการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการมากเพียงพอ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าขั้นตอนและมาตรฐานการ
ท างาน/การให้บริการอย่างชัดเจน และเพ่ิมการสร้างการรับรู้ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อ
ค าถามท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 3 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกต้องการให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย มีช่องทางในการเข้าถึงที่
หลากหลาย และควรเพิ่มการชี้แจงและตอบค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารมากขึ้น โดย 
1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานก าหนดข้อมูลที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

รับทราบ 

85 คะแนน 

85 คะแนน 
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2. มีการก าหนดแผนในการเผยแพร่การด าเนินการส าคัญในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือเผยแพร่ให้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ อาทิ ผลการด าเนินงานประจ าปี การรับนักศึกษา เป็นต้น 

3. รวบรวมค าถาม-ค าตอบ ที่มีข้อสงสัยหรือได้รับการซักถามบ่อยจากการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น 

4. ข้อมูลส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้องการเผยแพร่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบควรอยู่ในจุด
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็น
ข้อค าถามที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด า เนินงานและการ
ให้บริการให้ดีขึ้น หรือโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่อย่างไร และยังเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการหรือการให้บริการน้อย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ (แผนผังการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน)  รวมถึงสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส รวม
ไปถึง มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเปิดโอกาส หรือสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในด้านต่าง ๆ มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

(ร่าง) กรอบแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.2 ผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เห็นชอบการจัดประชุม
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วิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “Future Trends of Research and Innovation” ระหว่างวันที่ 22 
– 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดแจ้ง
แล้วนั้น บัดนี้การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จึงขอสรุปผลการจัดงาน ดังนี้  

1. ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมน าเสนอจ านวนทั้งสิ้น 136 ผลงาน (ผ่านการพิจารณา 139 ผลงาน ไม่
มาน าเสนอ 3 ผลงาน) แบ่งเป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 71 ผลงาน (ผ่านการพิจารณา 73 ไม่น าเสนอ 
2 ผลงาน) และการน าเสนอแบบโปสเตอร์ จ านวน 65 ผลงาน (ผ่านการพิจารณา 66 ไม่น าเสนอ 1 ผลงาน) 

2. การประชุมวิชาการในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหาร
แกล้ว อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มความ
ต้องการนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร จากมุมมองภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45 – 11.00 น. 

3. การมอบรางวัลส าหรับนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้ 
3.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น จ านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี 
ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จ านวน 9 เรื่อง 

2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้แก่ ผศ.ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2019-2020 (พ.ศ. 2562-
2563) จ านวน 5 เรื่อง (วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง วารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง) 

3) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ โครงการ “สระเก็บน้ าในพ้ืนที่ดินปน
ทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ” โดย ดร.ฉัตรภูมิ  วิรัตนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานได้รับ 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1001002008 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

4) รางวัลผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการ “การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย ผศ.จีราพร ทิพย์พิลา 
ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ผศ.พัจนภา ธานี ผศ.มินตรา สาระรักษ์ และ อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา สังกัด 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3.2 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จ านวน 10 ท่าน ได้แก่ 
1. ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรณ  คณะเกษตรศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ 
4. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณะเภสัชศาสตร์ 
5. ดร. วศิน  โกมุท  คณะศิลปศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.อุทัย   อันพิมพ์   คณะบริหารศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
8. อาจารย์เกษร สายธนู  คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. ผศ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ  คณะนิติศาสตร์ 
10. ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว   คณะรัฐศาสตร์ 

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมงานในห้องประชุมจ านวน 100 คน ดังตาราง   
ผู้ร่วมในห้องประชุม 22 ก.ค.64 ผู้ร่วมในห้องประชุม 23 ก.ค.64 รวม (ไม่นับซ้ า) 
ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน 
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1 92 - 56 1 99 
สรุปจ านวนผู้เข้ารับชมผ่านระบบ Online  

- ระบบการประชุม Online   (โปรแกรม Zoom Meeting) จ านวน 466 Participants 
ห้องประชมุ กลุ่มผลงานวิจัยภาคบรรยาย Participants 

3C-10-11 1. พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 
2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย   

160 

3C 05-06 1. การศึกษา 
2. ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม  

68 

3C 16-17 1. เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

51 

3C-10-11 1. การวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
2. เกษตรและอาหาร  

98 

3C 05-06 1. การวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2. สุขภาพและคณุภาพชีวิต 

37 

3C 16-17 1. เทคโนโลยีและวิศกรรมด้านพลงังาน  
2. การจดัการธุรกจิและการท่องเที่ยว 

52 

- การชมผ่านเว็บไซต์  
• Total page views  1,401 ครั้ง 
• Total visitors   768 ครั้ง 

- การแพร่ภาพสดผ่านเพจ https://www.facebook.com/iamUBU มีผู้รับชม ดังนี้ 
• ผู้เข้าถึง 5,223 คน 
• จ านวนการมีส่วนร่วม 285  ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564  

ผลการประเมินความพึงพอใจ:  
พึงพอใจอย่างมาก 61.5%  
พึงพอใจ 38.5% 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 ผลการจัดงานมหกรรมนิทรรศการ “มรดกล้ าค่า เมืองดอกบัว” ในงานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้

ก าหนดให้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2564  “แห่เทียนพรรษา มรดกล้ า
ค่า เมืองดอกบัว” ระหว่างวันที่  22 – 28 กรกฎาคม 2564 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ควรค่าแก่การรักษาสืบทอดของจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ ผ่าน
เพจรวมการเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการและการเสวนา   

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ส่วนนิทรรศการ  
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เป็นส่วนที่จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เมืองอุบลราชธานีภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติอุบลราชธานี  เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยมีนิทรรศการที่จัดแสดง ๕ เรื่อง ได้แก่ 

  1) นิทรรศการ ต านานเทียนหนึ่งเดียวในสยาม  จัดแสดงประวัติความเป็นมา 
ความเชื่อเกี่ยวกับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต้นเทียนจ าลองที่ชนะการประกวดของจังหวัดอุบลราชธานี  

  2) นิทรรศการ ผลงานการออกแบบผ้าพ้ืนเมืองอุบลราชธานี ของนักศึกษาคณะ
ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  3) นิทรรศการ ผ้าพื้นถิ่นเมืองอุบล  
  4) นิทรรศการ ใบลานส าคัญของเมืองอุบล  
  5) นิทรรศการ ศิลปะและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอีสานเมืองอุบล  
ส่วนท่ี 2 ส่วนกิจกรรมการเสวนา การสาธิตงานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้จัดการเสวนาดังนี้  
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 
เวลา 16.00 น. – 18.00 น.  การเสวนา เรื่อง “ต านานเทียนหนึ่งเดียวในสยาม” 
โดย วิทยากร    
1. อาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาช่างเทียนเมืองอุบลราชธานี  
2. อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ ข้าราชการบ านาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   

   3. ผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี  
ด าเนินรายการโดย ดร.ติ๊ก แสนบุญ อาจารย์ประจ าคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 
เวลา 16.00 น. – 18.00 น.  การแสดงการสาธิตการแกะสลักน้ าแข็ง 
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 
เวลา 16.00 น. - 18.00 น.  การเสวนา เรื่อง “ผ้าเมืองอุบล” 
โดยวิทยากร  
 1. ผศ.สมชาย นิลอาธิ    อาจารย์พิเศษ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. คุณบุญชัย ทองเจริญบัวงาม 
4. ดร.ค าล่า มุสิกา อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด าเนินรายการโดย นางสาวเชาวนีย์ เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติอุบลราชธานี 
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 
เวลา 16.00 น. – 18.00 น. การเสวนา เรื่อง ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเมืองอุบล 

โดยวิทยากร  
1. ผศ.สมชาย นิลอาธิ อาจารย์พิเศษคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. นายปกรณ์  ปุกหุต เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
3.นายณัฐพงศ์ มั่นคง เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
รายการโดย ดร.ติ๊ก แสนบุญ อาจารย์ประจ าคณะศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 
เวลา 16.00 น. – 18.00 น.  การเสวนา เรื่อง ซอก เซ็ด ฮัด มัด ผี่ ใบลานเมืองอุบลราชธานี 

: พบกับคนซอกใบลานเมืองอุบล 
โดยวิทยากร  
1. ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ดร.นงลักษณ์ สูงสุมมาลย์ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. นายปกรณ์  ปุกหุต เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
4. นายณัฐพงศ์ มั่นคง เจ้าหน้าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.บญุชู ภูศรี อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 
เวลา 10.00 น. – 13.00 น.  การสาธิตการแทงหยวก โดย กลุ่มภูมิปัญญาแทงหยวก  

บ้านโพนทราย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบผลการจัดงานมหกรรมนิทรรศการ “มรดกล้ าค่า 
เมืองดอกบัว” ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร (หลังการชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมพิจารณาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ก่อนการชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย) จ านวน 
745,524,500 บาท และในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขั้นอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1,490,000 บาท ใน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต/โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข  รายการอาคารโภชนาการ  ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (หลังการ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการฯ) จ านวน 744,034,500 บาท ซึ่งได้รับพิจารณาจัดสรรลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 45,597,700 บาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ รวมจ านวน 789,632,200 บาท)  คิดเป็นลดลงร้อยละ  5.77  

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 537,367,300 
บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,494,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 แผนงานพื้นฐาน 
จ านวน 91,203,600 บาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 48,586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  
34.76 แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 115,463,600 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 
494,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 
 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณตามงบรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ในหมวดงบเงินอุดหนุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 344,785,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ล าดับที่ 2 หมวดงบบุคลากร รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 238,742,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ล าดับที่ 3 หมวดงบลงทุน 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 149,977,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.16 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ล าดับที่ 4  
หมวดงบด าเนินงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,528,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งสิ้น และหมวดงบรายจ่ายอ่ืนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังตารางที่ 2  และแผนภูมิที่ 2 

 ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2565 

งบประมาณรายจ่าย - แผนงาน  ปี 2564  ปี 2565  เพ่ิม/ลด  ร้อยละ
1. แผนบุคลากรภาครัฐ    534,873,000    537,367,300       2,494,300         0.47
2. แผนงานพ้ืนฐาน    139,790,400      91,203,600    (48,586,800)      (34.76)
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

   139,790,400      91,203,600       (48,586,800)        (34.76)

3. แผนงานยุทธศาสตร์    114,968,800    115,463,600          494,800         0.43
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมอืงน่าอยู่อัจฉริยะ      22,355,500      29,947,000         7,591,500         33.96
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                   -             886,200            886,200 100
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะที่ดี      74,350,600      68,284,800         (6,065,800)          (8.16)
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     18,008,000      16,090,900         (1,917,100)        (10.65)

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา           254,700           254,700                   -               -   
รวมท้ังส้ิน    789,632,200    744,034,500    (45,597,700)        (5.77)
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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) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      -                     -           41,714,700         20,928,200                -           62,642,900

2) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      -                     -           10,000,000           4,984,000                -           14,984,000
3) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                      -                     -                        -           10,266,100                -           10,266,100
4) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                      -                     -                        -               610,600                -               610,600
5) ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                      -                     -                        -             2,700,000                -             2,700,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์                      -                     -           98,262,700         17,200,900                -         115,463,600
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

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

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือการ
ส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน

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

2) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค

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

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

                     -                     -                        -               886,200                -               886,200

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                      -                     -                        -               886,200                -               886,200
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี                      -                     -           65,814,800           2,470,000                -          68,284,800
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข                      -                     -           65,814,800           2,470,000                -           68,284,800

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                     -                     -             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) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

                     -                     -                        -               254,700                -               254,700

รวมท้ังส้ิน       238,742,800      10,528,800       149,977,400       344,785,500                -         744,034,500
ร้อยละ                 32.09                1.42                 20.16                 46.34                -                 100.00
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แผนภูมิที่ 2  แสดงงบประมาณแผ่นดินตามงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนั้น สรุปรายการงบลงทุนคงเหลือ (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ) จ านวน  149,977,400 บาท เพื่อท่ีคณะ/หน่วยงาน จะได้เตรียมการด าเนินงานกระบวนการทาง
พัสดุ เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2564)  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดไว้ในขั้นการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการฯ) ทั้งนี้ 
ในเบื้องต้นกองแผนงานจะแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้างที่คณะ/หน่วยงานได้จัดท าข้อมูลส่งมายังกองแผนงานใน
ขั้นการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะ/หน่วยงานยืนยัน
ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น และเพื่อที่กองแผนงานจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจัดส่งส านักงบประมาณ
เพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดต่อไป 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

การประชุมคณะกรรมการด้านการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน ๒๕๖4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.5 ปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน แจ้งท่ีประชุม ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดค าขอ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งเวียนการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จากการ
ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดในเบื้องต้น ทราบว่าก าหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 9 กันยายน 

งบบุคลากร , 
238.74, 
32.09%

งบด าเนินงาน , 
10.53, 1.42%

งบลงทุน , 
149.98, 
20.16%

งบเงินอุดหนุน , 
344.79, 
46.34%

งบรายจ่ายอ่ืน , 
.00, 0.00%
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2564 หรือแล้วแต่ เจ้าภาพในแต่ละประเด็นการพัฒนา) และการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จากการประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัด
ในเบื้องต้น ทราบว่าได้ปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และมีคณะ/หน่วยงาน
จัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการบรรจุเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ) รวมทั้งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
เจ้าภาพหลักในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  ได้แจ้งส่วนราชการที่มีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-
2570 (ก าหนดให้จัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มายังกองแผนงานภายใน
วันที่ 9 กันยายน 2564) 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันก าหนดเวลาในการจัดส่งไปยังส านักงบประมาณ  กองแผนงานจึงได้จัดท าปฏิทิน
การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ทั้งงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

ก. กระบวนการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย 
1. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 11 พฤศจิกายน  2564 
1.1) รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 
1.2) งบค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา) 
1.3) เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่นักเรียนทุน, เภสัชคู่สัญญา, แพทย์ผู้ใช้ทุน) 
1.4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
1.5) การจัดท าข้อเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เภสัชกรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย ,  
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

1.7) รายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร   
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน)  

2. กองแผนงาน จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 3 มกราคม 2565 

2.1) กองแผนงานรวบรวม สรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสารประกอบ ประกอบด้วย 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา แบบรูปสิ่งก่อสร้าง และประมาณการราคากลาง เป็นต้น 

2.2) กองแผนงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ส่งส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย  และนวัตกรรม และกระทรวง
เจ้าภาพในแผนบูรณาการ และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
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2.3) ประสานการจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงเจ้าภาพในแผนบูรณาการ และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

2.4) กองแผนงานบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ในระบบ E-budgeting ของส านักงบประมาณ 

3. กองแผนงานสรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในวันที่ 4 มกราคม 2565 

4. ส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และน าเสนอคณะรัฐมนตรี ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

5. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  ประมาณเดือนมีนาคม 2565 

6. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร ประมาณเดือน
พฤษภาคม 2565 

หมำยเหตุ :  ระยะเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการประมาณการจากช่วงเวลาที่
ด าเนินการในการจัดท าค าของตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข. กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
1. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 
2. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2-3 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565 
3. วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  ประมาณเดือนกันยายน 2565 
หมำยเหตุ :  ระยะเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการประมาณการจากช่วงเวลาที่

ด าเนินการในการจัดท าค าของตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดท า

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1. กองแผนงานเสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 
เดือนพฤษภาคม 2565 

2. กองแผนงานเสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

3. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 
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3.1) คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

3.2) คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ครั้งที่ 1) ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 เดือน
กรกฎาคม 2565 

5. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
(ครั้งที่ 1) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

6. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนงาน  
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ครั้งที่ 2) ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 เดือน
สิงหาคม 2565 

7. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 
6 กันยายน 2565 

8. คณะ/หน่วยงานบันทึกโครงการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ UBUFMIS ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 

9. กองแผนงานอนุมัติจัดสรรตั้งยอดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในระบบ UBUFMIS ในระหว่างวันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 

10. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ในวันที่ 24 กันยายน 
2565 

11. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  

ง. กระบวนการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองแผนงานก าหนดปฏิทินในการก ากับติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นไตรมาส เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในแผนงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนด จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือโปรดทราบปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 18/2564 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 


