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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 6/2562 

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
 

ผูมาประชุม 
 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินนัท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม

และบริการวิชาการ 

รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทกัษ กรรมการ 

๔. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา

คุณภาพองคกร 

นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ 

๕. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศกึษาและศิษยเกาสัมพันธ 

นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข กรรมการ 

๖. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

นายอรรถพงศ กาวาฬ กรรมการ 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศกึษา

นานาชาต ิ

ผศ.เฉลิมชัย  วงศรักษ กรรมการ 

๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศกัดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.สุรศกัดิ์ คําคง กรรมการ 

๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการ 
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๑๖. คณบดีคณะศลิปประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐติิพล ภักดีวานิช กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 

๒๐. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 

๒๑. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสิน 

และสิทธิประโยชน  

ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

๒๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ

เลขานุการ 

๒๓. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจิรศักดิ์  บางทาไม    (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๒. ผศ.กิตติ  เหลาสุภาพ    ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและบริหารกายภาพและ 

          สิ่งแวดลอม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

๓. นางสาวปยะนันท กรินรักษ   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะศิลปประยุกต 

          และสถาปตยกรรมศาสตร 

๔. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน  

๕. นายเพลิน  วิชัยวงศ    รักษาการในตําแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธฯ 

๖. นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ   นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร 

๗. นางสาวกรรณิการ  บอแกว   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

๘. นายจักรนิ สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 แตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 
   ประธาน  แจงท่ีประชุม  ตามที่ไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 9/2562 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2562 ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2562 เปนตนไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดกลาฯ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือใหระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่องในระหวางที่ยังไมมผีูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533  จึงแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

1. รองศาสตราจารยอริยาภรณ  พงษรัตน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย สังกัดภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร  รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  จรรยาเลิศอดุลย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

3. รองศาสตราจารยชวลิต  ถิ่นวงศพิทักษ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  

4. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร 

5. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

6. นายอรรถพงศ  กาวาฬ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร คณะนติิศาสตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
 และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งผูชวยอธิการบดี ดังน้ี  

1. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําแหนงอาจารย สังกัด
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน  

2. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย วงศรกัษ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และการศึกษานานาชาติ 

โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายหรือมอบอํานาจ  ทั้งนี้ 
ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2562 เปนตนไปจนกวาจะไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น  
 
 
 

  มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
  1.2  แตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  ประธาน แจงท่ีประชุม เพื่อใหการบริหารและการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 47  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ประกอบความในมาตรา 21 
มาตรา 33 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงแตตั้งให 
ผูชวยศาสตราจารยมงคล  ปุษยตานนท  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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  ท้ังนี้  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป  จนกวาการสรรหาผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายจะแลวเสร็จ  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงต้ัง 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รายละเอียดปรากฏดังคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 1101/2562 เรื่อง แตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  
สั่ง ณ วันที่ 3  พฤษภาคม  2562  
 
  มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
  1.3  การกําหนดรหัสพยัญชนะประจํากระทรวงและเลขหนังสือออก ของกระทรวง
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
  ประธาน  แจงที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น 
ไดมีการกําหนดรหัสพยัญชนะประจํากระทรวงและเลขที่หนังสือออกของหนวยงานภายใตกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  โดยกําหนดรหัสพยัญชนะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
คือ อว 0604  ชื่อยอ  มอบ. 
 
  มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่ 
4/2562 วาระพิเศษ  เม่ือวันอังคารท่ี  19 มีนาคม  2562  
  ฝายเลขานุการฯ  นําเสนอ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2562 วาระพิเศษ  เม่ือวันอังคารที่ 19  มีนาคม 2562 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระ/หนา จากเดิม แกไขเปน 
ระเบียบวาระที่ 4.5 
หนา 66 

มติที่ประชุม ขอ 1.2 
“สาขา Biotechnology” 

 
“สาขา Bioscience” 

   
  2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี  
5/2562  เม่ือวันอังคารที่  2  เมษายน  2562  
  ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันอังคารที่ 2  เมษายน 2562 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   
  มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ผูชวยอธิการบดีฝ ายคลั งและทรัพย สิน  เสนอที่ประชุม   ตามที่คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 
ต้ังแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  - วันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 149,159,603.00.- บาท  
(หนึ่งรอยสี่สิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยสามบาทถวน) จําแนกเปน 

 

 สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.61    วันท่ี 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62 รวมท้ังสิ้น 
รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 28,949,486.35 318,235,635.00 347,185,121.35 

หัก เงนิจัดสรรฯ                       2,057,950.00 147,101,653.00 149,159,603.00 

คงเหลอืรอการจัดสรรฯ 26,891,536.35 171,133,982.00 198,025,518.35 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม

การศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบ 

1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที ่31 มีนาคม 2562 จําแนกตามภาคการศึกษาและตามปงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที ่31 มีนาคม 2562  จําแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
 
 

 มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

 3.2  รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระ ประจําเดือน มกราคม 
- พฤษภาคม 2562 และรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2562 

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  แจงท่ีประชุม  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 20/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายเดือน รอบป พ.ศ. 2562 
(มกราคม - ธันวาคม 2562)  และมอบฝายเลขานุการฯ แจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเสนอ
วาระใหเปนไปตามแผน ความละเอียดทราบแลวนั้น 
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ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดตรวจสอบขอมูลการเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแผนท่ีกําหนดของเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 (ขอมูล ณ วันจันทรที่ 29 เมษายน 
2562) สรุปไดดังนี้ 

 ตารางท่ี 1 สรุปการนําเสนอวาระ จําแนกรายเดือน 

เดือน 
พ.ศ. 2562 

จํานวนวาระท่ีนําเสนอแลว จํานวนวาระไมนําเสนอ จํานวนวาระท่ีแจงขอยกเลิก 
รวม เร่ือง

สืบเน่ือง 
เสนอเพื่อ
พิจารณา 

แจงเพื่อ
ทราบ 

เร่ือง
สืบเน่ือง 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

แจงเพื่อ
ทราบ 

เร่ือง
สืบเนื่อง 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

แจงเพื่อ
ทราบ 

1. มกราคม 3 5 3 - - - - - - 11 
2. กุมภาพนัธ 3 3 2 - - - - 2 - 10 
3. มีนาคม 3 2 - - - - - 1 1 7 
4. เมษายน 3 3 5 - - - - - - 11 
5. พฤษภาคม 3 7 1 1 2 - - - - 14 

รวม 15 20 11 1 2 - - 3 1 53 
 

ตารางที่ 2 สรุปการนาํเสนอวาระ จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน 
นําเสนอตาม

กําหนด 
(เรื่อง) 

นําเสนอลาชา
กวากําหนด 

(เรื่อง) 

ยกเลิก 
(เรื่อง) 

ยังไม
นําเสนอ 
(เรื่อง) 

รวม 
(เรื่อง) 

กองแผนงาน 12 - 2 - 14 
กองกลาง งานประชาสัมพันธ 1 - - - 1 
กองการเจาหนาท่ี - - 2 2 4 
กองคลัง 6 - - - 6 
ฝายเลขานุการท่ีประชุมฯ 11 - - - 11 
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 2 - - - 2 
สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 5 - - - 5 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 4 1 - 1 6 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 3 1 - - 4 

รวม 44 2 4 3 53 

 
หมายเหตุ:  
1. ตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 เปนขอมูลเฉพาะระเบียบวาระที่ถูกบรรจุอยูในแผนการเสนอ 

ระเบียบวาระรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2562 เทานั้น 
2. ขอมูล ณ วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 

 1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2562 
 ตามขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให 

ฝายเลขานุการฯ ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือเปนการกํากับติดตามและใหรายงานผลการดําเนินงาน นั้น  
  ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ จึงใครขอรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2562 ดังนี้ 
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  1. ฝายเลขานุการฯ ไดติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม ฯ  
ครั้งที่ 3/2562 ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 5 หนวยงาน รายละเอียดดังนี้ 
   

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
วาระ 

ดําเนิน 
การแลว 
(วาระ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(วาระ) 

ยังไม
รายงาน 
(วาระ) 

1. กองคลัง 2 2 - - 
2. สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 2 - - 2 
3. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 1 -  
4. สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 1 - - 1 
5. กองกลาง 1 - 1  

รวม 7 3 1 3 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจําเดือน  

(มกราคม – พฤษภาคม 2562)  
2. เพื่อโปรดทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครั้งท่ี 2/2562 
3. มอบฝายเลขานุการฯ ประสานหนวยงานที่ยังไมไดรายงานผลการดําเนินงานใหสงผลการ

ดําเนินงานใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบและมอบหนวยงานท่ียังไมไดรายงานผลการดําเนินงาน สงผลการ

ดําเนินงานใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
2561 (คร้ังที่ 8) จํานวน 2 ราย 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยสํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบทานและ
ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗) 
ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในหมวดที่ ๙ ขอ ๔๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว 
  ในการน้ี จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (คร้ังที่ ๘) จํานวน ๒ คน จําแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 

 ระดับปริญญาโท  จํานวน ๑ คน 
 ๑. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  ๑   คน 

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  จํานวน ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
-  สาขาวิชา ชีวเวชศาสตร จํานวน ๑  คน 
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 ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน 
 ๑. คณะเกษตรศาสตร จํานวน  ๑ คน 

 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังน้ี 
-  สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน  ๑   คน 
 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด 
และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และขอ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันท่ีสําเร็จการศึกษาใหนับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

 คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว ในคราวประชุมครั้งท่ีและวันที่ตามรายละเอียดรายชื่อผูขออนุมัติปริญญา ระดับ
บัณฑติศกึษา ที่แนบระเบียบวาระนี้ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๘) จํานวน ๒ คน เพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมัติปริญญาตอไป  
 

  4.2 ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2558 จํานวน 1 คน 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ ๑๓ ขอ ๖๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ท้ังนี้ การนําเสนอรายชื่อลาชาเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินคางชําระ 
ซึ่งปจจุบันไดชําระหนี้สินเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศกึษาดังน้ี 
 

๑. คณะรัฐศาสตร จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๑.๑  สาขาวิชา การปกครอง จํานวน ๑ คน 

 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 

๑๓ ขอ ๖๑ และขอ ๖๓ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
 คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ

การศึกษาเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน เพ่ือขออนุมัติปริญญา 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 
  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป  
 
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2559 จํานวน 1 คน 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ ๑๓ ขอ ๖๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การนําเสนอรายชื่อลาชาเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินคางชําระ 
ซึ่งปจจุบันไดชําระหนี้สินเรียบรอยแลว  ในการน้ี จึงใครขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศกึษา ดังน้ี 
 

๑. คณะศิลปศาสตร  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
๑.๑  สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จํานวน ๑ คน 

  
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 

๑๓ ขอ ๖๑ และขอ ๖๓ 
 

ผลการพจิารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ

การศึกษาเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑ คน เพ่ือขออนุมัติปริญญา 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 
  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
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 4.4 ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2560 จํานวน 2 คน 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอท่ีประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ ๑๓ ขอ ๖๑ และขอ ๖๖ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจําคณะ 
สังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศกึษาเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงใครขอเสนอ 
เพ่ือขอ ความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คน 
จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษา ดงันี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๑ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การตลาด จํานวน ๑ คน 

   
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 

๑๓ ขอ ๖๑, ๖๓ และขอ ๖๖  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
  คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คน เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนมัุติปริญญาตอไป 
 
  4.5  ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑  จํานวน ๒๘๘ คน 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดท่ี ๑๓ ขอ ๖๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงใครขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘๘ คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

๑. คณะวิทยาศาสตร จํานวน ๒๘ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จํานวน ๓ คน 
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จํานวน ๒ คน 
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๕ คน 
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๑.๔ สาขาวิชา ฟสิกส จํานวน ๑๐ คน 
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน ๓ คน 
๑.๖ สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง จํานวน ๑ คน 
๑.๗ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ คน 
๑.๘ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน ๓ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๑๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร จํานวน ๒ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกพืชสวน จํานวน ๓ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร จํานวน ๗ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน ๑ คน 
๒.๕ สาขาวิชา ประมง จํานวน ๒ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน ๕ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๑๒ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๔ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน ๙ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน ๑๔ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร จํานวน ๔๘ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การทองเท่ียว จํานวน ๑ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จํานวน ๔ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร จํานวน ๒๘ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร จํานวน ๔ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จํานวน ๒ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุนและการส่ือสาร จํานวน ๓ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาไทยและการส่ือสาร จํานวน ๒ คน 
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษา

และวัฒนธรรมลาว 
จํานวน ๑ คน 

๔.๙ สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จํานวน ๑ คน 
 ๔.๑๐ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน ๒ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา เภสัชศาสตร จํานวน ๑ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร จํานวน ๖๘ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จํานวน ๘ คน 
๖.๒ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จํานวน ๒๐ คน 
๖.๓ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จํานวน ๑๑ คน 
๖.๔ สาขาวิชา การตลาด จํานวน ๑๔ คน 
๖.๕ สาขาวิชา การบัญชี จํานวน ๑๒ คน 
๖.๖ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จํานวน ๓ คน 
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๗. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน ๗ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร จํานวน ๓ คน 
๗.๒ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยชุมชน จํานวน ๒ คน 
๗.๓ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน ๒ คน 

๘. คณะนิติศาสตร จํานวน ๕๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน ๕๕ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร จํานวน ๒๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 
๙.๑ สาขาวิชา การปกครอง จํานวน ๑๐ คน 
๙.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการบริหารองคการ จํานวน ๔ คน 
๙.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครอง

ทองถ่ิน 
จํานวน ๗ คน 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 
๑๓ ขอ ๖๑ และขอ ๖๓ 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
  คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘๘ คน เพ่ือขออนุมัติปริญญา
ตอสภามหาวิทยาลัย 
 
  มติที่ประชุม  : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป  
 
  4.6  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน  เสนอที่ประชุม เร่ืองรางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

๑. เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้ วัดที่  10  
(การปองกันการทุจริต) ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 (การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต) ขอ O34 ไดกําหนดให
มหาวิทยาลัย แสดงเจตนารมณหรือคํามั่นของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงาน
อยางซื่อสัตยสุจรติ โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทํารางประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอใหอธิการบดี
พิจารณา ซึ่งอธิการบดีไดมอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายใน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 พิจารณาตอไป 
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 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้ วัดที่  10  
(การปองกันการทุจริต) ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 (การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต) ขอ O34 ไดกําหนดให
มหาวิทยาลัย แสดงเจตนารมณหรือคํามั่นของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงาน
อยางซื่อสัตยสุจรติ โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
อธิการบดีเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดพิจารณา รางประกาศประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสํานกังานตรวจสอบภายในดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
  4.7  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอท่ีประชุม   
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุง
และพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ จากตัวชี้ วัดที่  9.2  
การบริหารงาน และตัวชี้ วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ดานการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้ วัดและเปาหมาย 
ของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  
  ซึ่งกองแผนงานไดขอความอนุเคราะหใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้  
 
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 14 29.17 
  ตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินงานและไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 34 70.83 
     - ตวัช้ีวัดที่ส้ินสุดการดําเนนิงานแลวและไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 2 - 

     - ตวัช้ีวัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 3 และ 4 10 - 
     - ตวัช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานแตยังไมสิ้นสุดการดาํเนินงาน 22 - 

รวม 48 ๑๐๐.00 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจํานวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุด 
การดําเนินงาน จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 29.17 และมีตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินงานและไมเปน 
ไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 34 ตัวชี้ วัด คิดเปนรอยละ 70.83  โดยมีรายละเอียดจําแนก 
ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 
  1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 
 ๑.1 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน มีทั้งสิ้น 
14 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้   
  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑติ 
 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 0.75 1.01 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.60 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 0.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 1.24 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 1.84 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 0.0009 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.004 

และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละความพึ งพอใจของนายจ าง ท่ีมีตอผู สํ า เร็ จ
การศึกษา (ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนท่ีพึ่งของ
สังคมดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการ
พัฒนาตนเอง ความใฝรู การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต) 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 84.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 80.80 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 84.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 81.00 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 81.80 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.80 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 82.00 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 79.80 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 84.20 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 81 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 84.80 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 85.80 
คณะนิติศาสตร รอยละ 87.60 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 87.80 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 3 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
ช่ือตัวชี้วัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 123 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 14 โครงการ 

คณะเกษตรศาสตร 21 โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร 16 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 6 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร 5 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 4 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 10 โครงการ 
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ช่ือตัวชี้วัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะบริหารศาสตร 24 โครงการ 

คณะนิติศาสตร 19 โครงการ 
คณะรัฐศาสตร 4 โครงการ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใต
ความรวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 26 โครงการ 

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวยใน/ผูปวยนอก รอยละ 85.00 85.57 

4. รอยละของรายไดท่ีเพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ รอยละ 10.00 17.27 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 27.68 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 37.95 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 3.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 0.14 
และคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงไปสูการทํา
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

รอยละ 20.00 23.01 

2. จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 8 
3. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80.00 82.00 
4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 86.00 

5. จํานวนหมวดความรูท่ีปรากฏในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู 3 8 
6. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรม 10 18 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
ช่ือตัวชี้วัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิ
จิดัลมาใชในการดําเนินการ 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบแจงเวียน
อิเล็กทรอนิกส (E-document) 
2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meting) 
3. ระบบจองรถยนตการใหบริการยานพาหนะ 
4. ระบบจองหองประชุมออนไลน 
5. ระบบ UBU LMS 
6. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

รอยละ 60.00 83.34 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
และ ระบบแจ ง เ วี ยน อิ เ ล็กท รอนิ กส           
(E-document) 
2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(E-meting) 
3 .  ระบบจองรถยนต ก าร ให บ ริ ก าร
ยานพาหนะ 
4. ระบบจองหองประชุมออนไลน 
5. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

2. รายไดสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก 
Base line ป 2559 

รอยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน 

และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 

ป 2559 จํานวน 27,353,936 บาท 
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1.2 ตัวช้ีวัดท่ีอยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีท้ังส้ิน 
34 ตัวชี้วัด  ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีสอบผานใบประกอบ
วิชาชพี (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในคร้ังแรก 

รอยละ 85.00 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีได งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 85.00 81.41 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.33 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 72.14 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 87.44 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 60.38 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 91.28 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 95.83 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 86.73 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 78.68 
คณะนิตศิาสตร รอยละ 80.21 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 92.48 

ขอมลูประมวลผล ครั้งท่ี 4 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 71.09 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 61.48 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 63.04 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 79.52 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 50 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 68.88 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 100.00 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.76 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 74.89 
คณะนิตศิาสตร รอยละ 59.74 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 78.8 
ขอมลูประมวลผล ครั้งท่ี 4 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

4. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 25 3 
คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน 
คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 
ของ CEFR LEVEL 

รอยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.12 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 14.06 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 5.88 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 61.82 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 57.14 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 21.18 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 21.46 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 3.88 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 4.29 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือ เผยแพร ในระ ดับชา ติหรือนานาชา ติตาม เกณฑ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) 
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณ 

รอยละ 50.00 24.53 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 7.50 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 2.55 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 47.62 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 60.00 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิงใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 50.00 20.76 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 20.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 15.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 27.27 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

3. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ผลงาน/
ช้ินงาน 

15 7 
คณะเกษตรศาสตร 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะวิทยาศาสตร 1 ผลงาน/ช้ินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 ผลงาน/ช้ินงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

4. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นท่ี
ชุมชน/สังคม 

รอยละ 50.00 9.84 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 3.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 16.67 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม
ท่ีนําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

รอยละ 85.00 69.40 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 21.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 80.00 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 15.38 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 100 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

15 13 
คณะเกษตรศาสตร 2 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร 1 โครงการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 2 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 4 โครงการ 
คณะบริหารศาสตร 2 โครงการ 

คณะนิตศิาสตร 2 โครงการ 

3. รอยละของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 60.00 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

4. จํานวนผูประกอบการใหมท่ีเกิดขึ้น ราย 10 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูรบับริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน  
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 
รอยละ 80 

รอยละ 95.00 84.05 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ี
รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบรกิาร 
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 
รอยละ 80 

รอยละ 90.00 81.65 

7. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

รับรอง 1 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

8. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการดําเนินการใน
พื้นท่ีเปาหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู
จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเน่ือง 

รอยละ 15.00 13.93 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 15.00 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 18.75 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 5.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 30.77 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.11 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 
ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ผลงาน 75 56 
และอยูระหวางดําเนินการ 19 โครงการ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน กิจกรรม 10 9 
คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 กิจกรรม 
คณะบริหารศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 3 กิจกรรม 
คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

3. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายโครงการ 

รอยละ 84.00 29.70 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

คะแนน 5.00 - 
อยูระหวางกํากับติดตามผล จะรายงาน

ผานระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. ใน
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เดือนมิถุนายนและระบบจะประมวลผลใน
เดือนสิงหาคม และแจงผลการประเมินใน

เดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ป 2562 เนื่องจากสภามีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.
มหา วิทย าลั ยอุ บ ล ร าช ธ านี  ( ค ร้ั งที่  
4/2559 วันที่ 28 พ.ค. 2559) และให
การออกเสียงประชามติในป 2561 ซึ่งใน
ป 2562 อยูระหวางดําเนินการเสนอ 
(ราง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอ
ก รรมการบ ริหา รม หา วิ ทยาลั ย เ พ่ื อ
พิจารณาทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. จํานวนคณะ/หนวยงานท่ีมีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
ต้ังแต 200 คะแนนขึ้นไป 

จํานวน
หนวยงาน 

1 - 
จะรายงานผลการประเมิน ณ สิ้นไตรมาส 3 

(อยูระหวางสรรหาผูตรวจประเมิน) 

4. ระดับความสํา เ ร็จในการเนินการผานเกณฑและวิ ธี
ปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : แจงหนวยงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และประเมินผลการดาํเนินงานตามหลักเกณฑฯ 
ระดบั 2 : ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะ
และของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราธานี เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย 
ระดั บ  3  : ร า ย ง านผล กา รดํ า เ นิ น กา ร ต อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
ระดับ 4 : นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุง
ในปตอไป  

ระดับ 4 1 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือจัดทําปฏิทินในการเขาประเมิน
การจัดการขยะและของเสียอันตราย
ภายในหองปฏิบัติการ คร้ังที่  1/2562 
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 โดยมีมติในท่ี
ประชุม คอื มอบสํานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินระบบการบริการจัดการขยะ ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม 
และเปนเจาภาพในการจัดอบรมการ
จัดการขยะและของเสียอันตรายภายใน
หองปฏิบัติการ ในชวงเดือน มิ ถุนายน 
2562 และกําหนดการดําเนินงานในการ
ประเมิน ภายในเดือนสงิหาคม 2562 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 3.62 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.
2560-มี.ค.61) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมา
ปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในดานการซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ และตรงตามความ
ตองการของผูใชบริการ อยูระหวางการ
วิเคราะหผลการประเมิน 

6. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ ส้ินป พ.ศ. 
2561 

คะแนน 5.00 3.80 
เกณฑในการรายงานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผล
ตามปปฏิทิน และสามารถสรุปผลการ
ประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 เดือนหลัง
สิ้นปปฏิทิน และรายงานผลการประเมิน
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ตอสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือประกาศเผยแพร
ทางเว็บไซตตอไป (ประกาศผล 
http://www.e-report.energy.go.th/) 

7. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเก่ียวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดับ 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดบั 3 : แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว   
ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 4 2 
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ดํ า เ นิ นก า ร จัด ทํ า  ( ร า ง )  น โยบา ย / 
แผนงาน/ แนวปฏิ บั ติ ในการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานตามแผนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

8. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการ
เผยแพรสู สั งคมภายนอกเ พ่ือสร า งภาพลั กษณ ท่ีดี ให
มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป 40 31 
คณะเกษตรศาสตร 1 คน 
คณะวิทยาศาสตร 3 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4 คน 
คณะศิลปประยุกตฯ 3 

เภสัชศาสตร 3 คน 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 3 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 1 คน 

คณะศิลปศาสตร 4 คน 
คณะบริหารศาสตร 1 คน 

คณะนิติศาสตร 1 คน 
คณะรัฐศาสตร 1 คน 

อาจารย 6 คน 
* เปนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ี
สรางชื่อเสียงและประชาสัมพันธ ผ าน
สื่อกลางของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง รอยละ 55.00 - 
อยูระหวางการดําเนินการรวบรวมและ
สรุปผลการประเมิน จะแลวเสร็จในเดือน
เมษายน 2562 (กองการเจาหนาที่) 

2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชู
เกียรติ หรือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 30 - 
อยูระหวางดําเนินการรวบรวมและสรุป
การประเมินผลจะแล วเส ร็จ ในเดื อน
กรกฎาคม 2562 (กองการเจาหนาท่ี) 

3. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

คะแนน 50.00 - 
อยูระหวางดําเนินการตอบแบบสอบถาม
ในระบบ HAPPINOMETER และประมวลผล 

4. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร คะแนน 50.00 แลวเสร็จในเดือนเมษายน 2562  
(กองการเจาหนาท่ี) 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

ระดับ 5.00 4.00 
อยูระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักเพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผล
การดําเนินงานไปจัดทําแผนปรับปรุงตอไป 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ระดับ 3.75 3.39 

  
2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจํานวนท้ังสิ้น 57 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและ
ยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 22.41 และมีตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินงานและ
ยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 45 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.59 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ยังไมมี 
ผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 3 และ 4 จํานวน 32 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงาน
แตยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 13 ตัวชี้วัด ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียดการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตวัช้ีวัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 13 22.41 
  ตัวช้ีวัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 45 77.59 

รวม 58 ๑๐๐.00 
 

 2.1 ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน มีทั้งสิ้น 
13 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 

1. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 100 
 

2. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 80 80 100 
 

3. โครงการ : โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการ รอยละ 80  85.12  100 
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4. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน 110,000  253,752  100 
 

5. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 82  82 100 
 

6. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 90 90 100 
 

7. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 1  1 100 
 

8. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 1  1 100 

9. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพื้นฐานของ
ประเทศ 
  โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 12  12 100 

10. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 5 5 100 
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  11. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่สามารถใชงาน
ได(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ) 

รอยละ 95.00 97.75 100 

2. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ใหบริการ 

รอยละ 95.00 96.67 100 

3. รอยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย
มากกวา 2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปที่ผานมา  

รอยละ 10.00 10.00 100 
 

 
 

 2.2 ตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีท้ังส้ิน 
45 ตัวชี้วัด  ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
  1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,230 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200 5,848 ต่ํากวาเปาหมาย 1,352 คน 
คณะเกษตรศาสตร 1,048 คน 
คณะวิทยาศาสตร 2,001 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,515 คน 
คณะศลิปประยุกตฯ 284 คน 

(คิดเปนรอยละ 81.22 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

ลานบาท 34.26 16.85 ต่ํากวาเปาหมาย 17.41 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 49.18 เมื่อเทยีบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
  โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ช่ือตัวช้ีวัด 
หนวย 
ที่วัด 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 380 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 260 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 1,390 1,383 ตํ่ากวาเปาหมาย 7 คน 
คณะเภสัชศาสตร 584 คน 740 
วิทยาแพทยศาสตรฯ 559 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 240 คน 320 
(คิดเปนรอยละ 99.50 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร 

ลานบาท 15.48 9.65 ต่ํากวาเปาหมาย 5.83 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 62.34 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

  ๓. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร  
  โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,485 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 8,890 7,970 ตํ่ากวาเปาหมาย 920 คน 
คณะศลิปศาสตร 1,951 คน 

คณะบริหารศาสตร 3,464 คน 
คณะนิติศาสตร 1,233 คน 
คณะรัฐศาสตร 1,322 คน 

(คิดเปนรอยละ 89.65 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมาย) และรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอย
ละ 

100.00 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

5. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอย
ละ 

95.00 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

ลาน
บาท 

15.53 4.32 ตํ่ากวาเปาหมาย 11.21 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 27.82 เม่ือเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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  4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
  โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ช่ือตัวช้ีวัด 
หนวย 
ที่วัด 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาแพทยศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาแพทยศาสตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา
แพทยศาสตร 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

  5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
  โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาพยาบาลศาสตร คน - - - 
รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 - - 
รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

3. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา
พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

  6. โครงการ : โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูปวยนอก คน/ป  43,800   12,211  ตํ่ากวาเปาหมาย 31,589 คน 
(คดิเปนรอยละ 27.88 เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย) และรายงานผล

เมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูปวยใน คน/ป  5,800  - - 
รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

 

  7. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน  16,000   5,227  ตํ่ากวาเปาหมาย 10,733 คน 
(คดิเปนรอยละ 32.67 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

รอยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ลาน
บาท 

7.28 4.88 ต่ํากวาเปาหมาย 2.40 ลานบาท 
(คดิเปนรอยละ 67.03 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

  8. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
  โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ช่ือตัวช้ีวัด 
หนวย 
ที่วัด 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95 0.00 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 95 0 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. คาใชจายการใหบริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีไดรับ 

ลานบาท 26.69 24.21 ต่ํากวาเปาหมาย 2.48 ลานบาท 
(คดิเปนรอยละ 90.71 เมื่อเทียบกับคา

เปาหมาย) และรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 
 

  9. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 
  โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด  หนวยที่วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

  10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
  โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

  11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
  โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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  12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
  โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูช้ันประถมศึกษา/
นักเรียน อายุ 5-14 ป มีความรอบรูดานสุขภาพ 

คน 1,340  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

  โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. มีการสงเสริมการเรียนรู และทักษะการดํารงชีวิต 
สูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป 

คน 1,400  1,327 ต่ํากวาเปาหมาย 73 คน 
(คิดเปนรอยละ 94.79 เม่ือเทียบ
กับคาเปาหมาย) และรายงานผล

เมื่อส้ินไตรมาส 4 
 

  13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑของ  
SMEs 

รายการ 60  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

  14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

  15. โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 81 ต่ํากวาเปาหมาย 9 คน 
(คิดเปนรอยละ 90.00 เม่ือเทียบ
กับคาเปาหมาย) และรายงานผล

เมื่อส้ินไตรมาส 4 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ
บริการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

  16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนครั้งตอปที่ระบบเครือขาย ไมสามารถใช
งานไดเกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 10 มากกวาเปาหมาย 9 ครั้ง 
เนื่ องจากในระหวางเ ดือน ม.ค.-ก.พ . 
2562 ผูใหบริการ Uninet เกิดเหตสุายไฟ
เบอร ขาด ชํา รุด เป น เ หตุทํ า ให ร ะบบ
อินเตอรเน็ตไมสามารถใชงานได 
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  3. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจายสําหรับ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000 บาท และ  
ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการเบิกจายรวมท้ังสิ้น 760,598,339.33 บาท  โดยสรุปไดดังนี้ 

- โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 785 โครงการ  
- ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 191 โครงการ (โครงการ/กิจกรรมลักษณะ

บริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ
โครงการจัดหาครุภัณฑ)  

- ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  จํานวน 22 โครงการ (โครงการลักษณะบรกิารวิชาการ)  
- ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย จํานวน 37 โครงการ (โครงการลักษณะบริการวิชาการ 

และอื่น ๆ)   
- อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 535 โครงการ   
 
ทั้งนี้ โครงการคาจางบุคลากร/เงินเดือนคาจางบุคลากรเงินงบประมาณแผนดินของบุคลากร

ท้ังมหาวิทยาลัย วางฎีกาและเบิกจายที่สวนกลางสํานักงานอธิการบดี  รายละเอียดดังตารางสรุป 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบกิจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 

 
ขอมูลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส 2 จากคณะ/หนวยงานสรุปรายงานนําเสนอ 

ตาม

เปาหมาย

ตํ่ากวา

เปาหมาย

สูงกวา

เปาหมาย

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ผลรวม

ท้ังหมด

1. คณะเกษตรศาสตร            90,538,220    14,665,753.34             16.20             1             -             10            47           58              7.39

2. คณะวิทยาศาสตร     157,966,350.00    41,221,680.20             26.10            -               -               1            44           45              5.73

3. คณะวิศวกรรมศาสตร          113,030,160    22,485,425.39             19.89             1             -             17            40           58              7.39

4. คณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร

      15,221,860.00      9,200,333.25             60.44             2             -               2            19           23              2.93

5. คณะศิลปศาสตร            96,420,340    21,694,356.79             22.50            -               -              -              52           52              6.62

6. คณะบริหารศาสตร          106,415,900    20,115,088.09             18.90             9             -               1            61           71              9.04

7. คณะนิติศาสตร            34,421,020      8,835,436.13             25.67             1             -               6            31           38              4.84

8. คณะรัฐศาสตร            30,492,280      8,265,388.59             27.11            -               -              -              27           27              3.44

9. คณะเภสัชศาสตร          127,376,060    40,004,939.79             31.41            -               -              -              37           37              4.71

10. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ          215,162,700    47,805,754.23             22.22            -               -              -              31           31              3.95

11. คณะพยาบาลศาสตร            51,073,760      7,010,221.04             13.73            -                1            -              26           27              3.44

12. สํานักวิทยบริการ            31,653,560      7,409,178.03             23.41            -               -              -              11           11              1.40

13. สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย

           21,386,940      6,818,448.02             31.88            -               -              -              21           21              2.68

14. สํานักทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน

           23,572,400      6,981,385.90             29.62             2             -              -              23           25              3.18

15. โรงพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

        8,355,600.00      2,742,208.27             32.82            -               -              -                1             1              0.13

16. โรงแรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

        9,600,000.00      4,712,941.55             49.09            -               -              -                7             7              0.89

17. สํานักงานอธิการบดี          568,221,850  490,629,800.72             86.34         175            21            -              57         253            32.23

ผลรวมท้ังหมด  1,700,909,000.00  760,598,339.33             44.72         191            22           37          535         785          100.00

จํานวนโครงการคณะ/หนวยงาน งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร (บาท)

จายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 2 

(บาท)

รอยละจํานวน

โครงการ ของ

จํานวนโครงการ

 รอยละการ

เบิกจายของ

งบประมาณท่ี
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
  แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน  และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหาร 
เงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุและพัฒนาการดําเนินงานตอไป 
 
  ท้ังนี้  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
  1. มอบคณะพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย (หลักสูตรพันธุใหม) โดยรวมมือ
กับผูประกอบการเพื่อใหบัณฑิตที่จบไปสามารถทํางานไดจริง 
  2. มอบสํานักงานพัฒนานักศึกษารวมกับคณะพิจารณาระบบและกลไกในการสนับสนุนให
บัณฑิตไดงานทําภายใน 1 ป 
  3. คณะควรมีระบบและกลไกในการติดตามนักศึกษาที่มีปญหาผลการเรียน เพ่ือชวยให
นักศกึษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบผูเกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
 
  4.8 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่  10/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธทางการเงนิมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) และกองแผนงานแจง 
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เ พ่ือทราบและดําเนินการตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย   
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.1) รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศกึษา  
1.2) รอยละรายไดจากแหลงอื่น 

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มี 3 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

2.1) รอยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
2.2) รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
2.3) รอยละของโครงการที่ดาํเนนิการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
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3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย
มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1) จํานวนคาใชจายงบดําเนนิงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา (ลานบาท) 
3.2) รอยละของคาใชจายดานบุคลากรที่ลดลงจากปที่ผานมา 
3.3) รอยละของหนวยการใชไฟฟาที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

 

กองแผนงานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ 
ทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะห 
ผลการดําเนินงาน ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 

ประเภท ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

รวม รอยละ 

ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ี
กําหนด และยังไมส้ินสุดการดําเนินงาน 

2 - 1 3 37.50 

ตัวชี้วัดท่ีอยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลการ
ดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 

- - 2 2 50.00 

ตัวช้ีวัดท่ีการดําเนินงานสิ้นสุดและไมบรรลุผลการ
ดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 

- 3 - 3 12.50 

รวม 2 3 3 8 ๑๐๐.00 
    

  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมาย 
ท่ีกําหนด และยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 37.50 ตัวชี้วัดที่อยูระหวาง
ดําเนินงานและยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 ตัวชี้วัดที่
การดําเนินงานสิ้นสุดและไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.50  
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามประเดน็ยุทธศาสตรดังนี้ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
1.)  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด และยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

1.1 รอยละรายไดจากคาธรรมเนียม
การศึกษา  

รอยละ 59 59 
- คณะเกษตรศาสตร รอยละ 62.48 
- คณะนิติศาสตร รอยละ 98.15 
- คณะบริหารศาสตร รอยละ 93.89 
- คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 81.96 
- คณะเภสัชศาสตร รอยละ 91.61 
- คณะรัฐศาสตร รอยละ 89.63 
- คณะวิทยาศาสตร รอยละ 51.56 
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 80.95 
- คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 59.96 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

- คณะศิลปศาสตร รอยละ 93.17 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 

33.30 (ไมรวมงบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.) 
- สํานักงานอธิการบดี รอยละ 0.30 
- สํานักวิทยบริการ, สาํนักคอมพิวเตอรและเครือขาย, 

สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน   
   - สถานปฏิบัติการโรงแรม และโรงพิมพมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0 
(ใชขอมูลจากกองบริการการศึกษา) 

1.2 รอยละรายไดจากแหลงอื่น รอยละ 41 41 
- คณะเกษตรศาสตร รอยละ 37.52 
- คณะนิติศาสตร รอยละ 1.85 
- คณะบริหารศาสตร รอยละ 6.11 
- คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 18.04 
- คณะเภสชัศาสตร รอยละ 8.39 
- คณะรฐัศาสตร รอยละ 10.37 
- คณะวิทยาศาสตร รอยละ 48.44 
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 19.05 
- คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 40.04 
- คณะศิลปศาสตร รอยละ 6.83 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

รอยละ 66.70 
- สํานักงานอธิการบดี รอยละ 99.70 
- สํานักวิทยบรกิาร รอยละ 100 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 100 
- สํานักงานบรหิารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

สถานปฏบิัติการโรงแรม รอยละ 100 
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 100 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 

 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พฒันาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

1.) ตัวช้ีวัดที่การดําเนินงานสิ้นสุดและไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 
 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2.1 รอยละการจัดสรรงบประมาณท่ี
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
 

รอยละ 85 60.65 
- คณะเกษตรศาสตร รอยละ 79.40 
- คณะนิติศาสตร รอยละ 63.40 
- คณะบริหารศาสตร รอยละ 80.89 
- คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 75.36 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

- คณะเภสัชศาสตร รอยละ 84.64 
- คณะรัฐศาสตร รอยละ 81.11 
- คณะวิทยาศาสตร รอยละ 56.75 
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 66.60 
- คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 50.30 
- คณะศิลปศาสตร รอยละ 52.45 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 

60.93 
- สํานักงานอธิการบด ีรอยละ 66.43 
- สํานักวิทยบริการ รอยละ 70.64 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย รอยละ 58.20 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

รอยละ 43.03 
- สถานปฏิบัติการโรงแรม รอยละ 17.33 
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 23.62 
(ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

 
 

2.) ตัวช้ีวัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายที่กําหนด 
 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
แผนดินเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

รอยละ 100 55.24 
- คณะเกษตรศาสตร รอยละ 64.79 
- คณะนิติศาสตร รอยละ 81.41 
- คณะบริหารศาสตร รอยละ 100 
- คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 97.79 
- คณะเภสัชศาสตร รอยละ 21.36 
- คณะรัฐศาสตร รอยละ 100 
- คณะวิทยาศาสตร รอยละ 58.27 
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 44.47 
- คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 100 
- คณะศิลปศาสตร รอยละ 80.24 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 

34.38 
- สํานักงานอธิการบด ีรอยละ 57.71 
- สํานักวิทยบริการ รอยละ 44.47 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย รอยละ 84.59 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

รอยละ 99.99   
(ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

2.3 รอยละของโครงการท่ี รอยละ 100 31.71 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- คณะเกษตรศาสตร รอยละ 24.91 
- คณะนิติศาสตร รอยละ 27.12 
- คณะบริหารศาสตร รอยละ 27.86 
- คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 14.14 
- คณะเภสัชศาสตร รอยละ 15.74 
- คณะรัฐศาสตร รอยละ 29.63 
- คณะวิทยาศาสตร รอยละ 48.06 
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 38.68 
- คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 69.52 
- คณะศิลปศาสตร รอยละ 31.17 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

รอยละ 21.79 
- สํานักงานอธิการบด ีรอยละ 36.49 
- สํานักวิทยบริการ รอยละ 34.66 

   - สํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย รอยละ 24.49 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน รอย

ละ 30.44 
- สถานปฏิบัติการโรงแรม รอยละ 45.23 
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 32.82 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 
 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย 
1.)  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด และยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 

 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

3.1 จํานวนคาใชจายงบดําเนินงานที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา   

ลานบาท ลดลง 5.5 ลดลง 6.83 
- คณะเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึน 1.75 
- คณะนิติศาสตร ลดลง 0.31 
- คณะบริหารศาสตร เพ่ิมข้ึน 5.85 
- คณะพยาบาลศาสตร เพ่ิมขึ้น 0.69 
- คณะเภสัชศาสตร เพิ่มขึ้น 2.00 
- คณะรัฐศาสตร ลดลง 0.38 
- คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้น 20.66 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ลดลง 6.03 
- คณะศิลปประยุกตฯ เพ่ิมขึ้น 2.15 
- คณะศิลปศาสตร ลดลง 2.56 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

เพิ่มขึ้น 12.38 
- สํานักงานอธิการบดี ลดลง 40.16 
- สํานักวิทยบริการ เพ่ิมขึ้น 0.73 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

- สํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย ลดลง 3.49 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

ลดลง 0.87   
- สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้น 1.00  
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย ลดลง  0.26 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 

2.) ตัวช้ีวัดท่ีอยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 
 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

3.2 รอยละของคาใชจายดานบุคลากรที่
ลดลงจากปที่ผานมา 

รอยละ ลดลง 5 เพิ่มข้ึน 43.18 
- คณะเกษตรศาสตร ลดลงรอยละ 29.38 
- คณะนิติศาสตร ลดลงรอยละ 3.40 
- คณะบริหารศาสตร ลดลงรอยละ 4.11 
- คณะพยาบาลศาสตร ลดลงรอยละ 1.70 
- คณะเภสัชศาสตร ลดลงรอยละ 2.49 
- คณะรัฐศาสตร ลดลงรอยละ 10.33 
- คณะวิทยาศาสตร ลดลงรอยละ 22.62 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ลดลงรอยละ 4.68 
- คณะศิลปประยุกตฯ ลดลงรอยละ 22.09 
- คณะศิลปศาสตร ลดลงรอยละ 17.18 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ลดลงรอยละ 73.42 
- สํานักงานอธิการบด ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 74.88 

(คาใชจายบุคลากรที่ใชเงินงบประมาณแผนดิน
ทั้งมหาวทิยาลัย วางฎีกาเบิกจายที่สํานักงาน
อธิการบดี) 

- สํานักวิทยบริการ ลดลงรอยละ 0.11 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ลดลงรอยละ 

38.52 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.76   
- สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.31  
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นรอยละ 23.08 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 
3.3 รอยละของหนวยการใชไฟฟาท่ีลดลง
เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

รอยละ ลดลง 2 เพิ่มข้ึน 18.18 
- คณะเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 1.22 
- คณะนิติศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 48.25 
- คณะบริหารศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 37.14 
- คณะพยาบาลศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.20 
- คณะเภสัชศาสตร ลดลงรอยละ 2.61 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

- คณะรัฐศาสตร ลดลงรอยละ 19.67 
- คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.53 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ลดลงรอยละ 2.26 
- คณะศิลปประยุกตฯ ลดลงรอยละ 1.17 

   - คณะศิลปศาสตร ลดลงรอยละ 53.19 
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

เพิ่มขึ้นรอยละ 62.49 
- สํานักงานอธิการบด ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 63.75 
- สํานักวิทยบริการ เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.38 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย เพิ่มขึ้นรอยละ 

7.88 
- สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 17.65   
- สถานปฏิบัติการโรงแรม ลดลงรอยละ 1.72  
- โรงพิมพมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นรอยละ 31.19 
(ใชขอมูลจากสํานักงานบรหิารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม เดือนตุลาคม-มีนาคม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เทียบกบัปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 
2  และใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ใหเพิ่มคาเปาหมายรอยละยุทธศาสตรการจัดสรร 
2. ทุกตัวชี้วัดใหเปรียบเทียบขอมูลปท่ีผานมากับปปจจุบัน  
3. มอบกองแผนงานแจงคณะ วิทยาลัย หนวยงาน ใหสรุปขอมูล กิจกรรมที่มีรายได  

ณ สิ้นไตรมาส 2 และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 
 4.9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2562) 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอท่ีประชุม   

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงาน 
ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัย
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ดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจง
เวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ังปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานฯ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการ
หลังสิ้นไตรมาส และระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทํา
การกอนสิ้นไตรมาส นั้น  

 กองแผนงาน ไดดําเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ๑.๑ คณะ/หนวยงาน ที่ยังไมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ระดับคณะ/หนวยงาน จํานวน ๑ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  คือ คณะศิลปศาสตร 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๑) 

๑.๒ คณะ/หนวยงาน ท่ีอยูระหวางดําเนินการ ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง  
อยูในระดับที่ยอมรับได จํานวน ๑๔ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดดังนี้   

 

คณะ/หนวยงาน จํานวนประเด็น
ความเสี่ยง 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะวิทยาศาสตร ๑ ๐ ๑ ๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ๖ ๐ ๓ ๓ 
คณะศิลปศาสตร - -  -  -  
คณะเภสัชศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ 
คณะบริหารศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ 
คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะรัฐศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ 
คณะพยาบาลศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
สาํนักวิทยบริการ ๔ ๐ ๓ ๑ 
สาํนักคอมพิวเตอรฯ ๔ ๐ ๔ ๐ 
สาํนักบริหารทรัพยสินและสทิธิประโยชน ๒ ๐ ๒ ๐ 
สาํนักงานอธิการบดี ๒ -  ๒ -  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยฯ ๑ ๐ ๑ ๐ 
สถานปฏิบัติการทองเท่ียวฯ ขอทบทวนผลการดําเนินงาน 
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  ๒. ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงาน 
จึงไดดําเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) นําเสนอตอที่
ประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน  
สรปุไดดังนี ้

 

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
  ตัวบงช้ีความเส่ียง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๑  
  ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ผลการดําเนินงาน :  
  ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓             
เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ  
๕๐ รายละเอียดดังน้ี 

วิธีการจัดการความเส่ียง สถานะเทียบกบัแผน ผลการดําเนินงาน 

๑. วิเคราะหสภาพปญหาท้ังภายในและ
ภายนอก เพื่อคนหาปจจัยความเสี่ยง 
และ วิ เ ค รา ะห โ อกาส  เพื่ อ สํ า ร วจ
ทรัพยากรและทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยมี  
พรอมท้ังกําหนดแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิ บัติ งานด านการบริหาร จัดกา ร
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
อย าง เหมาะสม เ พียงพอ และเ กิด
ประโยชนสูงสุด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

โดยสืบเน่ืองจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส้ินไตร
มาส ๔  มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท้ังหมด ๑๕ ตัวช้ีวัด  มีตัวชี้วัดท่ี
บรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 
๓๓.๓๓ และมีตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ และกองแผนงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนคาเปาหมายและตัวชี้วัดแผนกล
ยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย โดยเชิญศาสตราจารยกนก วงษ
ตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาใน
การทบทวนคาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็น
จากผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ในแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๓ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย   

ดังน้ัน ทําใหคณะ/หนวยงานทราบปญหา และแนวทางการ
แกปญหา และพบแนวทางในการหารายไดจากแหลงอ่ืน ประกอบดวย 
รายไดจากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม  รายไดจากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหา
รายได รายไดจากการใชประโยชนผลงานวิจัย หรือทรัพยสินทาง
ปญญาจากผลงานวิจัย  รายไดจากแหลงทุนวิจัยภายนอก  รายไดจาก
การใหบริการวิชาการ  รายไดของศูนยทดสอบและศูนยเครื่องมือ
ตางๆ รายไดจากโรงพยาบาล  รายไดจากการบริหารทรัพยากรและ
การดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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วิธีการจัดการความเส่ียง สถานะเทียบกบัแผน ผลการดําเนินงาน 

๒. สรางความรูความเขาใจ เพื่ อให
อาจารย และบุคลากรตระหนักรูรวมกัน
ในการหารายได เพิ่ม และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการ และกําหนด
ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานแจงเวียนคูมือสรุปตัวชี้วัด คําอธิบายและเกณฑการ
ประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือให
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ทราบและถือปฏิบัติตามแผนกลยุทธทาง
การเงนิมหาวิทยาลัยในการหารายไดจากแหลงอื่นเพิ่ม 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สาํนัก ดําเนินงาน
ตามปฏิทิน/แผนการดําเนินงานการ
กํากับติดตามเพ่ือหารายไดเพิ่ม  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

กองแผนงานกํากับติดตามการดําเนินงานการหารายไดและลด
รายจายทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานการหารายไดและลด 
รายจายทุกสิ้นไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการ
ดําเนินงานตามปฏิทินการกํากับติดตาม
การดําเนินงานหารายได 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินงานหารายไดและลดรายจายจาก
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตร
มาส ๒ กําหนดใหสงขอมูลมายังกองแผนงานภายในวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๖๒ และจะเสนอตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕.  รายงานผลการดํา เนินงานต อ ท่ี
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลั ย  และกรรมกา ร สภ า
มหาวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

โดยจะเสนอรายงานผลการดําเนินงานหารายไดและลดรายจายจาก
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตร
มาส ๒ เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖.  นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป  

ยังไมไดดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

   
 

  ผลการประเมิน : ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน 
ปญหาและอปุสรรค : ไมมี  
 

 ประเด็นความเส่ียงที่ ๒ : ความเส่ียงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจ
สงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป                                                                                                                                                                          
  ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ตัวบงชี้ความเสี่ยงยอยที่ ๑ : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

ประเภทรายจาย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๓ ๕๕ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให

เบิกจายภายในปงบประมาณ ๒๕๖๒  รายจายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ 
ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ 

 

ผลการดําเนินงาน :  
  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐                 
เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐ 
รายละเอียดดังนี้ 
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วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒. แจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใหกับคณะ/หนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงาน ดําเนินการแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหคณะ สํานัก และ
หนวยงานตางๆ ทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ
แผนการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความท่ี ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๔๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ และนํา เผยแพร ท่ี เ ว็บไซต กองแผนงาน 
www.ubu.ac.th/web/planning เลือกกลุมงานงบประมาณ ใน
หัวขอ "แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนรายเดือน 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

กองแผนงาน ดํา เ นินการติดตามและเร ง รัดการเบิกจ าย
งบประมาณรายจาย โดยผลการเบิกจาย ณ ส้ินไตรมาส ๑ (๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑) และ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ดังนี้  

๑) ผลการเบิกจาย ณ ส้ินไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
จํานวน ๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ บาท จากงบประมาณท้ัง ส้ิน 
๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๓ ต่ํากวาเปาหมายท่ี
รัฐบาลกําหนด รอยละ ๑๐.๑๗ (เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด รอย
ละ ๓๒) 

๒) ผลการเบิกจาย ณ ส้ินไตรมาส ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
จํานวน ๔๘๐,๐๘๒,๖๒๗.๑๖ บาท จากงบประมาณท้ัง ส้ิน 
๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๕.๒๔ สูงกวาคาเปาหมาย
ท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ ๑.๒๔ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอย
ละ ๕๔) 

๔. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ ตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ  ๒๖๕๒ ท่ีประชุมมีมติใหคณะ/สํา นัก/
หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี ๒ ให
เปนไปตามเปาหมาย ท่ีรัฐบาลกําหนด  
๒. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ ตอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ค ร้ัง ท่ี ๒/๒๕๖๒ เ ม่ือวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังน้ี  

 ๑) มอบมหาวิทยาลัยติดตามการเบิกจายในไตรมาส ๒ ให
เปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

 ๒) มอบคณะ และหนวยงาน ท่ีมีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมาย ใหเรงรัดติดตามการเบิกจายและแจงเหตุผลของการ
เบิกจายท่ีต่ํากวาคาเปาหมายใหสภามหาวิทยาลัยทราบ พรอมท้ัง
จัดทําแผนการเบิกจายแตละเดือนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

  ๓) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย วางบประมาณ
รายจายประจําปท่ีมีเงินจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได ขอใหคณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ดําเนินการ
เบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินกอน จึงดําเนินการเบิกจาย
จากงบประมาณเงินรายไดตอไป และมอบมหาวิทยาลัยแจงให
คณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ทราบนโยบายดังกลาวตอไป  
๓. สําหรับหนวยงานท่ีเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาล
กําหนด กองแผนงาน ไดแจงใหเรงรัดดําเนินการเบิกจายและแจง
เหตุผลของการเบิกจายท่ีตํ่ากวาคาเปาหมาย ตามบันทึกขอความ
ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๒๘๐ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พรอมท้ังให
จัดทําแผนการเบิกจายแตละเดือนเพ่ือแจงสภามหาวิทยาลัย และ
รายงานตอสํานักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นไตร
มาส ตามหลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับ
งบประมาณ  
๔. กองแผนงาน กํากับติดตามการเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ณ 
สิ้นไตรมาส ๒ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และ
เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  

๕ .  นํ า ข อ เ ส นอ แน ะมาปรั บ ปรุ ง ก า ร
ดําเนินงานในปถัดไป 

ยังไมได
ดําเนินการ  

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการดานงบประมาณ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนแมบท โดยกําหนดเปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไมรวมงบกลาง) ประกอบดวย การใชจายรายจายภาพรวม รายจายลงทุน และรายจายประจํา 
เปาหมายรอยละ ๑๐๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปตอสํานักงบประมาณ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

 
  มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไดกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

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

ภาพรวม ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ และ ๒ ดังนี้  

ประเภท
รายจาย 

วงเงินจัดสรร 

ไตรมาส ๑ สะสม ไตรมาส ๒ 

หมายเหตุ คา
เปาหมาย 
(รอยละ)  

เบิกจาย รอยละ 
คา

เปาหมาย 
(รอยละ)  

เบิกจาย รอยละ 

รายจายประจํา ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ ๓๖ ๑๘๕,๘๖๑,๓๓๓.๑๗ ๒๖.๑๑ ๕๗ ๔๔๔,๙๖๗,๖๒๑.๒๔ ๖๒.๕๒ สูงกวา 
คาเปาหมาย 

รายจายลงทุน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ ๒๐ ๓,๘๘๘,๖๖๙.๐๐ ๒.๔๗ ๔๕ ๓๕,๑๑๕,๐๐๕.๙๒ ๒๒.๓๓ ต่ํากวา 
คาเปาหมาย 

ภาพรวม ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ ๓๒ ๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ ๒๑.๘๓ ๕๔ ๔๘๐,๐๘๒,๖๒๗.๑๖ ๕๕.๒๔ สูงกวา 
คาเปาหมาย 

ท่ีมา รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒  

ผลการประเมิน : ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน 
ปญหาและอปุสรรค : ไมมี  
 
ตัวบงช้ีความเสี่ยงยอยที่ ๒ : รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
ผลการดําเนินงาน :  

  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผน/กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินการพัสดุ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงานจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญคณะ 
สํานัก หนวยงานตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประชุมในวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีแผนการ
ดําเนินงานข้ันตอนการดําเนินการทางพัสดุ 

๒. แจง เวียนแผนการดําเนินงานแก
คณะ/หนวยงาน ใหดําเนินการตาม
แผนการดาํเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงาน ดําเนินการแจงเวียนใหคณะ สาํนัก หนวยงานตางๆ ทาง 
e-mail 

๓. คณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญา
ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบ
ทุกรายการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบลงทุน จํานวน ๑๒๔ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ สามารถกอหน้ีผูกพันได ๘๗ รายการ คิด
เปนรอยละ ๗๐.๑๖ และไมสามารถกอหนี้ผูกพันได ๓๗ รายการ คิด
เปนรอยละ ๒๙.๘๔ 

๔. ติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน
อยางเครงครัดเปนรายหนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

    กองแผนงานติดตามเรงรัดการกอหน้ีผูกพันและการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน ของรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความ ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๕/ว ๑๕๙๘ ลงวันท่ี 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

     ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๑ สามารถกอหน้ีผูกพันและ
การเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายลงทุน รอยละ ๗๐.๑๖ 
ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด รอยละ ๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
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วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

     เน่ืองจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลยังไมมีมาตรการกํากับ
การกอหนี้ผูกพันในไตรมาสท่ี ๑ ใหครบทุกรายการ มหาวิทยาลยัจึงได
ดําเนินการติดตามเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินของรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ดําเนินการกอหน้ีผูกพันเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
จํานวน ๑๒๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลยั  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหา วิทยา ลัย ค ร้ั ง ท่ี  ๒ /๒๕๖๒ เ ม่ือ วัน ท่ี  เมื่ อวั น ท่ี   
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๖. นําขอ เสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป   

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ 

 

๒. รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ ผลการ
ดําเนินงาน พบวา สามารถกอหนี้ผูกพัน ณ ไตรมาสที่ ๑ รอยละ ๗๐.๑๖ ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด รอยละ 
๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รฐับาลยังไมมีมาตรการกํากับการกอหน้ีผูกพันในไตรมาส
ท่ี ๑ ใหครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการติดตามเรงรัดการกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการกอหน้ีผูกพันเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒๔ รายการ               
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

ผลการประเมิน :  
๑. ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดในคาเปาหมาย คือ รอยละของรายจาย

งบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ แตสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ คิด
เปนรอยละ ๑๐๐ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒    

๒. สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได  
๓. ใหผูรับผิดชอบหลัก ดําเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง ขอ ๖ นําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป  ซึ่งจะดําเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการดําเนินงาน
มายังกองแผนงาน ณ ส้ินไตรมาส ๔   

ปญหาและอปุสรรค : ไมมี  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

  ปญหาในการดําเนินงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 ๑. บางหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไมครบถวน  
ท้ังรายงานผลการดําเนินงานในแตละวิธีการจัดการความเสี่ยง การรายงานตามตัวบงชี้ การประเมินการจัดการ 
ทําใหไมสามารถทราบผลการดําเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน  
 ๒. ผูบริหารไมไดลงนามคณบดี/ผูอํานวยการ หรือรองคณบดี/รองผูอํานวยการที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ พรอมท้ังตําแหนงของผูรายงาน   
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 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ๑. ขอใหคณะ/หนวยงาน ดําเนินการตามคูมือการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
การปรบัปรงุควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

 ๒. ขอใหผูที่ เก่ียวของในแตละคณะ/หนวยงาน สอบทานรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหครบถวนทุกครั้ง เพ่ือความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล และเพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๗ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณภาพที่กําหนด 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

และขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ สิ้นไตรมาส ๒  (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
 
 4.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2562) 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงานดาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงานฯ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการหลัง
สิ้นไตรมาส และระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการ
กอนสิ้นไตรมาส นั้น  
 กองแผนงาน ไดดําเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
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๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ๑.๑ คณะ/หนวยงานท่ียังไมรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคมุภายใน 

ระดับคณะ/หนวยงาน จํานวน ๑ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  คือ คณะศิลปศาสตร  
 ๑.๒ คณะ/หนวยงาน ที่ไมมีแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จํานวน ๒ หนวยงาน คือ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และคณะ/หนวยงานที่อยู
ระหวางดําเนินการ ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดับที่ยอมรับได จํานวน ๑๒ หนวยงาน 
(ขอมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดดังนี้ 

 
คณะ/หนวยงาน จํานวน

ประเด็น
ความเส่ียง 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะวิทยาศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๐ ๑ ๐ 
คณะศิลปศาสตร -  - - - 
คณะเภสชัศาสตร ๖ ๐ ๖ ๐ 
คณะบริหารศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ 
คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ๐ ๐ ๐ ๐ 
คณะรฐัศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ 
คณะพยาบาลศาสตร ๖ ๐ ๕ ๑ 
สํานักวิทยบริการ ๔ ๐ ๓ ๑ 
สํานักคอมพิวเตอรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ 
สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ๕ ๐ ๔ ๑ 
สํานักงานอธิการบดี ๓  ๐ ๓ ๐ 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยฯ ๒ ๐ ๒ ๐ 
สถานปฏิบัติการทองเท่ียวฯ ขอทบทวนผลการดําเนินงาน 

 

๒. ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานจึงได
ดําเนินการตดิตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) นําเสนอ 
ตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง  
ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 ความเสี่ยงที่ ๑ : ผลงานวิจัย ไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด  
ตัวบงช้ีความเสี่ยง :  รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๘๐ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๑ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐ รายละเอียดดังนี้  

การปรับปรุงควบคุมภายใน สถานะเทียบกบั
แผน 

ผลการดําเนินงาน 

๑.ประชมุหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ และการใชจาย
งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวมกับกองคลัง จัดประชุม
หัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย  
จากงบประมาณแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การเบิกจาย โดยมีหัวหนา
โครงการหรือนักวิจัยผูรวมโครงการ เขารวมรับฟงครบถวนทุก
โครงการ รอยละ  ๑๐๐ 

๒. กรณสํีานักงบประมาณไมอนุมัติเงินงวดท่ี 
๑ ไดภายในเดือนตุลาคม ใหนักวิจัยสามารถ
ยืมเงินรายได ในการดํา เ นินงานได เมื่ อ
โครงการไดรับอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

นักวิจัยสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยไดตั้งแตวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
โดยสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดจัดสงสัญญารับทุน 
ท่ีไดลงนามทุกฝายแล ว ให นักวิ จัยใช เปนหลักฐานอางอิ ง 
การดําเนินงาน เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี ศธ 
๐๕๒๙.๑.๔/ ว๔๔๗๘ 

๓.กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหนักวิจัยไดรบัทราบ   

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายและ 
แนวทางการดําเนินงานป ๒๕๖๒ ดังน้ี  

๑) กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามไตรมาส ดังน้ี  
         ไตรมาสท่ี ๑ รอยละ ๒๕ 
         ไตรมาสท่ี ๒ รอยละ ๕๐ 
         ไตรมาสท่ี ๓ รอยละ ๘๐ 
         ไตรมาสท่ี ๔ รอยละ ๑๐๐ 

๒) ใหนักวิจัยกําหนดแผนงานตามไตรมาส และใหกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิประจําคณะ/วิทยาลัยเปนผูพิจารณา  

๓) กําหนดการรายงานความกาวหนา เดือนท่ี ๖ และเดือนท่ี 
๑๑ โดยมีเกณฑการพิจารณาจากการรายงานในระบบ NRMS 
ประกอบกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดแบบฟอรม
ในการรายงาน 

๔) การอนุมัติเงินงวดท่ี ๒ หากรายงานผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส ๒ ไมถึงรอยละ ๕๐ จะไมอนุมัติใหยืมเงินงวดท่ี ๒ จนกวา
จะดําเนินงานไดตามกําหนดจึงจะสามารถยืมเงินงวดท่ี ๒ ได 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิ จัยฯ ไดแจงแนวทางการ
ดําเนินงานใหคณะ/หนวยงานเพื่อแจงนักวิจัยใหรับทราบ ตาม
บันทึกท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ ว ๕๖๕๑ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
สําหรับโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

จากการติดตามการขออนุมัติเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ พบวา 
ทุกโครงการไดดําเนินการขออนุมัติและเบิกจายไดแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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การปรับปรุงควบคุมภายใน สถานะเทียบกบั
แผน 

ผลการดําเนินงาน 

๕. ติดตามการดําเนินงานผานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS)  รอบ ๓, 
๖, ๙ และ ๑๒ เดือน และรายงานตอ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละเฉล่ียการดําเนินโครงการวิจัย สรุปขอมูลการดาํเนินงาน
จากระบบ NRMS  

รอบ ๓ เดือน รอยละ ๑๗ 
รอบ ๖ เดือน  รอยละ ๓๕  

คิดเปนผลงานรวม ณ ไตรมาส ๒ = รอยละ ๕๒ 
๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
โดย จัดเวทีการนําเสนอความกาวหนาผล
การดํา เ นินงานวิ จัย โดยให นักวิ จั ยมา
รายงานความกาวหนาดวยวาจา ภายหลัง
จากดําเนินงานแลว ๖ เดือน โดยกําหนด
ใหผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือนมีผลตอ
การเบิกจายเงินงวดท่ี ๒ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

๗. รายงานรอยละเฉล่ียของการดําเนิน
โครงการวิจัยและการเบิกจายตอ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย รอบ ๑๑ 
เดือน  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลาท่ีดาํเนินการ 

๘. ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน  ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย สรุปขอมูลการดําเนินงานจากระบบ NRMS ณ สิ้น

ไตรมาสที่ ๒ (สะสม) รอยละ ๕๒  
๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ 
ปญหาและอุปสรรค : ไมม ี
 
 ความเสี่ยงท่ี ๒ : ความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคาร

สถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ความเสี่ยง :  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช

งบประมาณดานอาคารสถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ ๗ ขอ 
ผูรับผดิชอบหลัก : สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๗ วิธีการจัดการความ

เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๒.๘๖ เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
การปรับปรุงควบคุมภายใน สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม รวมกับ
คณะ/หนวยงาน สํารวจขอมูลอาคารสถานท่ี ระบบไฟ 
และระบบอาคาร เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานอาคารและสถานท่ี 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการจัดทํารายงานการ
สํารวจโครงสรางอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยสํารวจถึงลักษณะของอาคาร พ้ืนท่ี ปท่ีมา โดยมีการ
คํานวณ อายุการใชงาน ของแตละอาคาร เพื่อท่ีจะสามารถใช
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การปรับปรุงควบคุมภายใน สถานะเทียบกบั
แผน 

ผลการดําเนินงาน 

เปนหลักเกณฑในการพิจารณาปรับปรุงโครงการสิ่งกอสรางใน
ปถัดไป  

๒. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม รวมกับ
คณะ/หนวยงาน จัดทํา (ราง) แผนการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ระบบไฟและระบบอาคาร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  ในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
และใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอ
ตอท่ีประชมุท่ีเก่ียวของ   

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก
คณะ/หนวยงาน เพ่ือสํารวจแผนการปรับปรุงอาคาร ๖ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) เพื่อใหการพิจารณาในการปรับปรุง
อาคารสามารถใชงานได และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๓. สํานักงานบริหารกายภาพฯ จัดทําแบบรูปและ
ประเมินราคา เพ่ือเสนอของบประมาณ ๒๕๖๓  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ สรุปแผนการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี แลวไดจัดทําเปนแบบรูป และประมาณราคาเพ่ือขอ
เสนอของบประมาณ ๒๕๖๓ ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับวงเงิน
และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  

๔. เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหสํานักงาน
บริหารกายภาพฯ จัดประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก เพ่ือช้ีแจงงบประมาณดานการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๓ รวมท้ังกรณีท่ีจะตองมี
การปรับ/ลดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุง
อาคารและสถานท่ี 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมได ดํา เ นินการ เ น่ืองจากยังไมถึ งชวงระยะเวลา ท่ี
ดําเนินการ 

๕. สํานักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอมจัดทําแบบ
รูปและ BOQ ของรายการสิ่ ง ก อสรางต างๆ เพื่ อ
ประกอบการชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการใน
การท่ีจะปองกันการปรับลดงบประมาณคากอสราง 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมได ดํา เ นินการ เ น่ืองจากยังไมถึ งชวงระยะเวลา ท่ี
ดําเนินการ 

๖.  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบไฟและระบบอาคาร ระยะ 
๔ ป  (พ .ศ .  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เสนอตอ ท่ีประชุม
คณ ะ ก ร รม กา รด า น อ า ค า ร แล ะ ส ถ า น ที่  แ ล ะ
คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมได ดํา เนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลา ท่ี
ดําเนินการ 

๗ . นํ า รายกา ร ส่ิ งก อสร า ง ท่ี ไม ได รั บกา ร จัดสรร
งบประมาณหรือหากงบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๓ นําไปปรับแผนการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประกอบอาคาร 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอไป 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมได ดํา เนินการ เน่ืองจากยังไมถึงชวงระยะเวลา ท่ี
ดําเนินการ 

 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ 

ใหเกิดประสิทธิภาพ ๓ ขอ  
๒. ยังไมสามารถสรปุได เน่ืองจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ 
ปญหาและอุปสรรค : ไมมี 
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

และขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 
4.11 (ราง)แผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอท่ีประชุม  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 
2562 ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562 มีแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร งใส 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคําสั่งที่ 759/2562 สั่ง ณ วันท่ี  
25 มีนาคม 2562 ซึ่งกองแผนงานรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1  
การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต) O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ดังนั้น กองแผนงาน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งกําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งตามมติ 
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันศุกรที่ 19 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอใหคณะ/วิทยาลัย/
หนวยงานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ิมเติมที่มีการดํา เนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีความสอดคลองกับมาตรการและตัวชี้ วัดในแผนฯ โดยประกอบดวย  
4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
สรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ท่ัวไป ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้ 
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1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.2 สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสราง

คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

1.4 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

   ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 3 มาตรการ ดังนี้ 

2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารที่ เก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
2.3 พัฒนาระบบการรับฟงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้ 
3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐใน

การปฏิบัติงาน 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการปองกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 
3.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  
3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 1 มาตรการ ดังนี้ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ซึ่งกองแผนงานจะดําเนินการกํากับติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคมตอไป เพ่ือใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของสํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

 แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจรติ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

 คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันศุกรที่ 19 เมษายน 2562 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาและใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใชเปนกรอบ
ในการปฏิบัติงานภายใตหลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาลตอไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
4.12 รายงานการศกึษาวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอท่ีประชุม   
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะ
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑมาตรฐานที่ ๒ 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย 
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ
การบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน ประกอบกับเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ฉบับป 2558-2561 หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เพ่ือใหการวิเคราะห
คาใชจายตอหลักสูตรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล 
  กองแผนงาน จึงขอรายงานการศึกษาการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งกองแผนงานไดดําเนินการประชุมการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร รวมกับคณะ/วิทยาลัย  
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2561 และที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใชหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาใชจาย 
ตอหลักสูตร ตามหลักเกณฑของสํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(โดยรองศาสตราจารย.ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม) และเกณฑการปนสวนคาใชจาย ดังนี้ 
1. หลักเกณฑการวิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหลักสูตรและวิธีการคํานวณตนทุนคาใชจายแตละหลักสูตร         
  นิยามศัพท กําหนดให   A = คาใชจายทางตรงในสวนคณะ    
     B = คาใชจายทางออมในสวนคณะ  
                                C = คาใชจายในสวนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย         
       สวนที่ ๑ ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
   ข้ันตอนที่ ๑ การคํานวณคาใชจายรายวิชาทุกรายวิชาที่ทุกคณะเปดสอน 
                  คาใชจายทุกรายวิชา =  A + B + C                       
 
 
 
   ข้ันตอนที่ ๒ การคํานวณหาตนทุนเฉลี่ยทุกรายวิชาตอคา FTES 
                 ตนทุนเฉลี่ยทุกรายวิชาตอคา FTES =               A + B + C                                                                
                                                           ผลรวมของคา FTES ของทุกรายวิชาของคณะ 
   ข้ันตอนที่ ๓ การคํานวณหาตนทุนรวมของรายวิชา 
                 ตนทุนรวมของรายวิชาที่แตละคณะเปดสอน  
                                                  = ตนทนุเฉลี่ยทุกรายวิชาตอคา FTES x คา FTES ของรายวิชานั้นๆ 
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   ข้ันตอนที่ ๔ การคํานวณหาตนทุนตอหนวยในรายวิชา 
                 ตนทุนตอหนวยในรายวิชาที่แตละคณะเปดสอน  
                                                           =          ตนทุนรวมของรายวิชา 
                   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหลังการเพ่ิมถอน 
 

   ข้ันตอนที่ ๕ การคํานวณหาตนทุนตอหนวยของหลักสูตร 
                  ตนทุนตอหนวยของหลักสูตร = 
      ผลรวมของตนทุนตอหนวยของรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป   
                                        + ตนทุนตอหนวยของรายวิชาในหมวดเฉพาะ  
                                     + ตนทุนตอหนวยของรายวิชาในหมวดวิชาโท (ถามี) 
                                     + ตนทุนตอหนวยของรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 
สวนที่ ๒  คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา 
คาใชจายในการพัฒนานักศึกษาของคณะ =  
คาใชจายที่คณะใชจายในกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาคณะ 
 + คาใชจายในสวนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย(สํานักงานพัฒนานักศึกษา + สํานักงานบริหาร

บัณฑติศึกษา)  
 

   สวนที่ ๓ คาใชจายในการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
   คาใชจายในการพัฒนาอาจารยและบุคลากร    = คาใชจายท่ีคณะใชจายในการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรในคณะ + คาใชจายในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรจากสวนงานสนับสนุน 
ของมหาวิทยาลัย (กองการเจาหนาที่ + สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
   สวนที่ ๔ คาใชจายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   คาใชจายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร = คาใชจายในทุกรายวิชา 
ของหลักสูตร – คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา – คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
 

  2. หลักเกณฑการปนสวนคาใชจายในการจัดทําตนทุนคาใชจายตอหลักสูตร 
 
 

รายการคาใชจาย ปนสวนที ่1 ทางตรง ปนสวนที ่2 ทางออม คาใชจายในสวนงาน 
สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

 
ค า ใช จ า ยจริ ง แยกตา ม
ภาควิชา/หลักสูตร 

งบกลางคณะไปยังภาควิชา/หลักสูตร 

คาเสื่อมราคา คาใชจายจริง 
 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

FTES 

คาโทรศัพท คาใชจายจรงิตามหมายเลข งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

ค าใชจ ายจริงตามสัดส วน
หมายเลข 

คาไปรษณยี คาใชจายจริง 
 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

FTES 

คาสาธารณูปโภค คาใชจายจรงิ 
 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

FTES 

ค าจ างเหมา ทําความ
สะอาด 

คาใชจายจริงตามสัดสวน
พื้นท่ีการทํางาน 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

ค าใชจ ายจริงตามสัดส วน
พื้นท่ีการทํางาน 
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รายการคาใชจาย ปนสวนที ่1 ทางตรง ปนสวนที ่2 ทางออม คาใชจายในสวนงาน 
สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

 
ค า ใช จ า ยจริ ง แยกตา ม
ภาควิชา/หลักสูตร 

งบกลางคณะไปยังภาควิชา/หลักสูตร 

ค า ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
นักศึกษา 

 
งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

จํานวนนักศึกษาหัวจรงิ 

ค า ป ร ะ กั นอุ บั ติ เ ห ตุ
นักศึกษา 

 
งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

จํานวนนักศึกษาหัวจรงิ 

คารักษาความปลอดภัย คาใชจายจรงิตามพ้ืนท่ีการ
ทํางาน 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

ค าใชจ ายจริงตามสัดส วน
พื้นท่ีการทํางานของ รปภ. 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริง 
 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

FTES 

งบบุคลากร คาใชจายจริงแยกตาม
หนวยงาน/ภาควิชา 

งบกลางคณะ ปนสวนไปยังหลักสูตร
ดวย  FTES เจาของวิชา 

FTES 

 

  3. รายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จากหลักเกณฑและวิธีการปนสวนคาใชจายตามมติที่ประชุมดังกลาวขางตน กองแผนงาน  
จึงไดจัดทํารายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

คณะ ช่ือหลักสูตร ผลการวิเคราะห
ตนทุนคาใชจาย

ตอหลักสูตร 
2561 

หมายเหตุ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 87,906.58 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (แบบปกติ) 104,815.00 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (แบบสหกิจศึกษา) 102,345.29 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส (แบบปกติ) 94,266.86 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส (แบบสหกิจศึกษา) 91,198.37 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร 118,241.77 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 128,492.09 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 137,774.23 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  (แบบปกติ) 163,108.05 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (แบบสหกิจศึกษา) 160,171.78 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 130,912.83 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร 119,783.98 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรม 
 

รอการปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 196,877.09 

 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตรชีวภาพ 114,612.52 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ฟสิกส 178,338.55 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตรศึกษา 282,762.94 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ คณิตศาสตรศึกษา 125,017.46 
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คณะ ช่ือหลักสูตร ผลการวิเคราะห
ตนทุนคาใชจาย

ตอหลักสูตร 
2561 

หมายเหตุ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ เคมี 221,761.98 
 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 

รอการปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 26,426.45 รอการปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี 382,302.67 

 

วิทยาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส 205,539.08 
 

วิทยาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา 150,292.61 
 

คณะเกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 

  

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกพืขไร (แบบสหกิจศึกษา) 181,082.11 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกพืขไร (แบบเรียนปกต)ิ 218,094.28 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกพืขสวน (แบบสหกิจศึกษา) 221,368.71 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกพืขสวน (แบบเรียนปกติ) 226,410.48 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสัตวศาสตร (แบบสหกิจศึกษา) 199,095.75 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสัตวศาสตร  (แบบเรียนปกติ) 200,557.37 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร (แบบสหกิจศึกษา) 218,049.68 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร (แบบเรียนปกติ) 212,998.58 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง (แบบสหกิจศึกษา) 207,671.10 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง  (แบบเรียนปกติ) 234,057.65 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หลักสูตรใหม/ไมมีนศ. 
เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร 180,287.13 

 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร 55,789.17 
 

เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 11,745.08 รอการปดหลักสูตร 
เกษตรศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร 95,918.22 

 

เกษตรศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร 69,589.65 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 161,591.07 

 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 165,751.44 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา 165,697.91 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 158,617.79 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 162,240.79 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 147,716.78 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 252,446.04 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 204,070.94 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา 208,475.38 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 239,306.23 
 

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 266,222.07 
 

วิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 162,865.22 
 

วิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 186,730.61 
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คณะ ช่ือหลักสูตร ผลการวิเคราะห
ตนทุนคาใชจาย

ตอหลักสูตร 
2561 

หมายเหตุ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา 
 

ชะลอการรบั นศ. 
วิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 32,299.00 

 

วิศวกรรมศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 100,322.64 
 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร 
เภสัชศาสตร เภสัชศาสตรบัณฑติ เภสชัศาสตรสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 421,962.84 

 

เภสัชศาสตร เภสัชศาสตรบัณฑติ เภสชัศาสตรสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 421,497.73 
 

เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตรแหงเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ 82,951.60 
 

เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 1,468.14 รอการปดหลักสูตร 
เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสชัศาสตรชีวภาพ 58,138.21 

 

เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบรหิารบริการสุขภาพ 20,847.54 
 

เภสัชศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสชัศาสตร 42,156.49   
 

คณะพยาบาลศาสตร 
พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 258,493.22 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
แพทยศาสตรฯ แพทยศาสตรบัณฑิต - 746,310.58 

 

แพทยศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม 334,574.90 
 

แพทยศาสตรฯ สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสขุศาสตร 316,551.50 
 

แพทยศาสตรฯ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร 131,789.68 
 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะบรหิารศาสตร 
ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 97,901.47 

 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 102,759.28 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 98,485.32 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม 90,304.81 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร 92,455.42 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการส่ือสาร 101,825.28 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร 95,427.03 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการส่ือสาร 99,459.68 
 

ศิลปศาสตร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร 92,446.09 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมภิาคลุมนํ้าโขงศึกษา 89,803.86 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย 158,558.77 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร 9,249.26 รอการปดหลักสูตร 
ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา 110,991.14 

 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 130,150.34 
 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ 163,844.07 
 

คณะบรหิารศาสตร 
บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แผนฝกงานดานการตลาด 101,526.38 
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คณะ ช่ือหลักสูตร ผลการวิเคราะห
ตนทุนคาใชจาย

ตอหลักสูตร 
2561 

หมายเหตุ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด แผนฝกงานดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีก 

111,858.01 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 103,963.31 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ 98,264.98 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม 107,942.96 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร 104,360.79 
 

บริหารศาสตร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 107,023.81 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 103,899.38 
 

บริหารศาสตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 322,717.48 
 

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 
ศิลปประยุกตฯ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบ 182,473.48 

 

ศิลปประยุกตฯ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป 182,473.48 
 

ศิลปประยุกตฯ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน 182,473.48 
 

ศิลปประยุกตฯ สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร 250,213.41 
 

คณะนิติศาสตร 
นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร 112,450.96 

 

คณะรัฐศาสตร 
รัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง 100,154.30 

 

รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารองคกร 97,096.55 
 

รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถ่ิน 91,858.69 
 

รัฐศาสตร รัฐศาสตรมหาบัณฑติ การปกครอง 2,642.65 รอการปดหลักสูตร 
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ 
รัฐประศาสนศาสตร 23,915.95 รอการปดหลักสูตร 

  
 จากรายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน 
จึงไดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําและพิจารณาผลการศึกษาคาใชจายตอหลักสูตรดังกลาวรวมกับคณะ/
วิทยาลัย ในระหวางวันท่ี 10-29 เมษายน 2562 ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย มีขอเสนอแนะในการจัดทําคาใชจาย
ตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะเภสัชศาสตร มีขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนของงบดําเนินงาน โดยการแบงคาใชจายจริงเปนระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากคณะ/วิทยาลัย มีการเก็บขอมูลคาใชจายงบดําเนินงานแยกตามระดับ 
ของนักศึกษา เพื่อใหการปนสวนคาใชจายสะทอนตนทุนคาใชจายในสวนของระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 

2. คณะเกษตรศาสตร มีขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนของผลการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตรโดยการแยกในสวน 
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ของแหลงเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได และแสดงผลการรายงานคาใชจายในสวนของงบบุคลากร 
และงบดําเนินงาน เพื่อเปรยีบเทียบตนทุนคาใชจายในแตละดาน  

3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารสุข มีขอเสนอแนะในการจัดทํารายงาน 
ผลการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร พ.ศ.2561 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในสวนของคาเสื่อมราคา
ประจําป ซึ่งคาเสื่อมราคาของวิทยาลัยฯ ไดรวมคาเสื่อมโรงพยาบาลและคาเสื่อมราคาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งทําใหมีคาใชจายตอหลักสูตรคอนขางสูงและไมสะทอนคาใชจายตอหลักสูตรไดอยางแทจริง จึงเสนอให
คํานวณคาเสื่อมประจําปเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนของนักศึกษา  

4. คณะวิทยาศาสตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร มีขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการปนสวนคาใชจายจากสวนกลาง 
ใหกับคณะ/วิทยาลัย ใชหลักเกณฑและวิธีการปนสวนตามสัดสวน FTES ซึ่งคาใชจายบางรายการไมสามารถ
สะทอนคาใชจายตอหลักสูตรไดอยางแทจริง เชน คาสาธารณูปโภค จึงเสนอใหใชวิธีการปนสวนคาใชจาย 
โดยการเฉลี่ยใหแตละหลักสูตรเทาๆกัน  
 จากขอเสนอแนะดังกลาวขางตน กองแผนงานจึงไดปรับปรุงรายงานผลวิเคราะหคาใชจาย 
ตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขอเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย โดยมีรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบรายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 
 4.13 ขออนมุัติปรับแผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอท่ีประชุม   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ในระหวาง
ปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป 
โดยมีวงเงินเพิ่มเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
การพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย ในการนี้ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป 
โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน) 
สรปุไดดังนี ้
 

คณะ/
หนวยงาน 

ประเภทรายรับ ช่ือโครงการ เหตุผลความจําเปน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะศิลป
ประยุกตและ
สถาปตยกรรม
ศาสตร 

คาลงทะเบียน โครงการอนุรักษ
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน : 
ไหวพระ นาํฮอย 
มูนมัง พุทธศิลป
อีสาน 

แตเน่ืองจากมีความจําเปนตองดําเนินโครงการภายใต
แผนการจัดหารายไดโครงการสรางรายไดจากการ
บริการวิชาการ ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไดใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 
เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 โดยใชงบประมาณจาก
รายรับจากคาลงทะเบียนดังกลาว ท้ังน้ี ในเบ้ืองตน 

3,900 
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คณะ/
หนวยงาน 

ประเภทรายรับ ช่ือโครงการ เหตุผลความจําเปน จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไดรับอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป
โดยมีวงเงินเพิ่มเติม จากคาลงทะเบียนแลว จํานวน  
31,200 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 2 เม.ย.62 
และไดรับเงินสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกแหง
ประ เทศไทย อีก จํ านวน 50,000 บาท รวม
งบประมาณท้ังโครงการ เปนจํานวน 85,100 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,900 
 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23  

ในระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจาย
ประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน
ประกอบการพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

 อธิการบดีเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจาย  
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนทั้งสิ้น 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน)   
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 4.14 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอท่ีประชุม กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง, ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งตองจัดทํารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอย 
ตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
  สรปุการนําเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห สําหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจําปงบประมาณ 2562 
  ขอบเขตและขอจํากัดในการจัดทํางบการเงิน 

1. ขอมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผนดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  
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2.ขอมูลที่นําเสนอ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 การนําเสนอ 
งบการเงิน ซึ่งประกอบดวย 

- บทสรุปและการวิเคราะหรายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการดําเนินงาน (รายได – คาใชจาย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรปุรายไดและคาใชจาย รายคณะ/สํานัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- งบรายรับ – รายจาย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐ

จัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน  ซึ่งกระทรวงการคลังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงิน
ประจําป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2560  

ขอ 50 วรรค 3 ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของสวน
ราชการ เปนรายไตรมาสเปรียบเทยีบกับไตรมาสกอน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   ขอ 51  ใหกองคลังและสวนราชการจัดทํารายงานทางการเงินประจําปของ
มหาวิทยาลัยและของสวนราชการ เสนออธิการบดีภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561   

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงาน
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
  1. บทสรุปและการวิเคราะหงบการเงิน ไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 
  3. สรุปรายไดคาใชจายสําหรับ คณะ / สํานัก สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  (UBUFMIS) 
  4. งบรายรับ-รายจาย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 2562 
 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 
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4.15 รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะนติิศาสตร ปงบประมาณ 2561 
 คณบดีคณะนิติศาสตร เสนอที่ประชุม ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๘ ไดกําหนดวา
ใหคณะวางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองตามมาตรฐานสากล หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
แยกตามประเภทงาน สวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจายเงิน สินทรัพย และหนี้สิน ที่แสดงกิจการ 
ท่ีเปนอยูตามความเปนจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ 
และใหมีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และขอ ๒๙ ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก 
เปนผูสอบบัญชีของคณะทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปบัญชี และขอ 
๓๐ ใหผูสอบบัญชีของคณะทําการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพื่อเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
            เพื่อการดําเนินงานใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว อธิการบดีจึงไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย 
ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ เปนผูสอบบัญชีคณะนิติศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 3771/๒๕๖1 เรื่องแตงตั้งผูสอบบัญชีคณะนิติศาสตร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้
คณะนิติศาสตร ไดดําเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบรอยแลว ซึ่งมผีลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 
           (๑) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 
            รายไดจากการดําเนินงาน                             
                     รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา-ปกติ                 17,588,915.00 บาท 
                     รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา-เงินทุนสํารอง        1,337,700.00 บาท  
                     รายไดดอกเบี้ยรับ                                               161,455.10 บาท 
                     รายไดจากแหลงอื่น                                             247,850.37 บาท 
                   รวมรายไดจากการดําเนินงาน                         19,335,920.47 บาท 
          คาใชจายจาการดําเนินงาน                            
                     คาใชจายบุคลากร                                          12,135,780.00 บาท 
                     คาตอบแทน                                                   2,797,382.88 บาท 
                     คาใชสอย                                                      2,183,442.48 บาท 
                     คาวัสดุ                                                           252,027.09 บาท 
                     คาสาธารณูปโภค                                               989,994.81 บาท 
                     คาครภุัณฑ                                                      158,650.00 บาท 
                     คาเสื่อมราคาครุภัณฑ                                       3,626,832.19 บาท 
                 รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน             22,144,109.45 บาท 
                รายไดต่ํากวาคาใชจาย  จํานวนเงินท้ังสิ้น           2,808,188.98 บาท 
            (๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 
                      สินทรัพยรวม                                                48,711,996.35 บาท 
                      หนี้สินรวม                                                     2,519,262.72 บาท 
                      สวนทุนรวม                                                  46,192,733.63 บาท 
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            (๓) รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินของคณะนิติศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
            คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดแจงผลการดําเนินงานสําหรับสิ้นสุดวันที่   
30 กันยายน 2561 ตามรายงานการเงินของคณะนิติศาสตร พบวามีรายไดต่ํากวาคาใชจายหรือขาดทุน 
จากการดําเนินงาน เปนจํานวนเงิน 2,808,188.98 หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 20,042,938.19 บาท  
คิดเปนรอยละ 116.29 เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร 
มีรายไดลดลงและมีคาใชจายดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
            รายไดจากการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร  
มีรายไดจากการดําเนินงานรวมทั้งส้ิน 19,335,920.47 บาท ลดลง 19,765,907.24. บาท หรือรอยละ 
50.55 เม่ือเทียบกับปกอนเนื่องมาจากการลดลงของรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 1) รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา–ปกติ 17,588,915 บาท 2) รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 
– เงินกองทุนสํารอง 1,337,700 บาท 3) รายไดดอกเบี้ย รับ 161,455.10 บาท 4) รายไดอื่น 
247,850.37 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 19,335,920.47 บาท 
            คาใชจายในการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร  
มีคาใชจายจากการดําเนินงานรวมทั้งส้ิน 22,144,109.45 บาท เพ่ิมข้ึน 277,030.95. บาท หรือรอยละ 
1.27 เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญมาจากคาใชจายบุคลากร 12,135,780 บาท คาเสื่อมราคาครุภัณฑ 
3,626,832.19 คาตอบแทน 2,797,382.88 บาท คาใชสอย 2,183,442.48 บาท  คาสาธารณูปโภค 
989,994.81 บาท คาวัสดุ 252,027.09 บาท คาครุภัณฑ 158,650 บาท ตามลําดับ 
           ฐานะทางการเงิน 
            สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร มีสินทรัพยรวม 48,711,996.35 บาท 
เพ่ิมขึ้น 23,422,180.06 บาท หรือรอยละ 92.62 เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญมาจาก ที่ดิน อาคารและ
ครุภัณฑ  
            หนี้สินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร มีหนี้สินรวม 2,519,262.72 บาท 
ลดลงจากปกอน 9,997,644.06 หรือรอยละ 79.83 เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งมีสัดสวนของหนี้สินหมุนเวียน 
จํานวน2,019,262.72 บาท  และหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 500,000 บาท  

 สวนทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร มีสวนทุนรวมทั้งสิ้น 46,192,733.63 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอน 33,393,824.12 บาท หรือรอยละ 260.91 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของทุน เงินทุนสํารอง และรายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม เม่ือเทียบกับปกอน 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนของภายใน 

ท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๘  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร คร้ังท่ี 2/๒๕๖2 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 
ท่ีประชุมมีมติ รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕61  
และเสนอใหคณบดีและคณะผูบริหารนําขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีไปปรับปรุงการการดําเนินงานของคณะ 
และใหเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงินตออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 จากนั้นคณะนิติศาสตรไดรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน เพื่อใหอธิการบดี 
เพ่ือโปรดพิจารณา และอธิการบดีไดสั่งการมอบใหสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและใหความเห็น 
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กอนเสนอ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความเห็น กอนเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 ท้ังนี้  สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการตรวจสอบทานงบการเงินของ 
คณะนิติศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
เรียบรอยแลว อางถึงบันทึกขอความท่ี ศธ 0529.1.3/62 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะนิติศาสตร ปงบประมาณ 2561 

 
 

ทั้งนี้  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. คณะควรมีการควบคุมและแนวทางในการแกไข ในประเด็นขอคิดเห็นของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน เรื่องการยืมเงินและสงใชลาชาขามป เพื่อเปนขอมูลประกอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 2. ใหคณะนิติศาสตรเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ ในประเด็นรายได ของป 2560 และ 

2561 ท่ีมีวิธีในการรับรูไมตรงกัน และคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนคาครุภัณฑ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบคณะนิติศาสตรดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
4.16 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาตอบแทนในการจัดอบรม

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คณะนติิศาสตร 
คณบดีคณะนิติศาสตร  เสนอท่ีประชุม  ตามที่คณะนิติศาสตรไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ

จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งเสริมสรางใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของผูเขารับ 
การอบรมใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจนถึงระดับท่ีสามารถนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติภารกิจในองคกรของตน อีกท้ังเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองใหแกประชาชนหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในทองถ่ิน ซึ่งหลักสูตรดังกลาว
ได รับการรับรองจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แลวเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562  
โดยทางคณะนิติศาสตรเริ่มดําเนินการรับสมัครผูเขารับการอบรม ตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่  
19  เมษายน  2562 และเริ่ มอบรม ใน เ ดือนพฤ ษภาคม 2562 ถึง  เดื อนมกราคม 2563  
ซึ่งทางคณะนิติศาสตรไดกําหนดคาลงทะเบียนการอบรมไวในอัตรา 65,500.- บาท สําหรับผูเขาอบรม 
ท่ีมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต และ 70,000.- บาท สําหรับผูเขาอบรมที่ไมมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ปจจุบัน 
มีผูสมัครเขารับการอบรมจํานวน 50 คน รายละเอียดปรากฏตาม  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
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รายรับ 
 จากคาสมัครลงทะเบียน ผูเขาอบรมที่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต   
  จํานวน 43 คน คนละ 65,500.- บาท    เปนเงิน   2,816,500.- บาท  
 ผูเขาอบรมที่ไมมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต  
  จํานวน 7 คน คนละ 70,000.- บาท  เปนเงิน      490,000.- บาท  

  หัก รอยละ 10 คาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย        330,650.- บาท 
  หัก รอยละ 10 คาสาธารณูปโภคของคณะนิติศาสตร        330,650.- บาท 
  คงเหลือสําหรับการดําเนินการ                 2,645,200.- บาท 
 
 

ประมาณการรายจาย 
 

ท่ี หมวด
รายจาย 

รายการ อัตราตอ
หนวย 

จํานวน หนวยนับ จํานวน
ครั้ง 

งบประมาณ 

1 คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร 2,000 360 ช่ัวโมง 1 720,000 

2 คาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการ
ออกขอสอบ 

500 4 ขอ 2 4,000 

3 คาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการ
ตรวจขอสอบ 

100 50 คน 2 10,000 

4 คาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการ
สอบสัมภาษณ/สอบปาก
เปลา 

2,000 4 คน 1 8,000 

5 คาตอบแทน คาตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

420 3 คน 60 75,600 

6 คาตอบแทบ คาตอบแทนนักศึกษา
ชวยปฏิบัติงาน 

300 4 คน 3 3,600 

7 คาใชสอย คาเดินทางมาราชการ
ของวิทยากร 

7,000  15 คน 4 420,000 

8 คาใชสอย คาอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 50 คน 60 300,000 

9 คาใชสอย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

70 50 คน 60 210,000 

10 คาใชสอย คาเอกสาร
ประชาสัมพันธ 

10 5,000 ชุด 1 50,000 

11 คาวัสดุ คาเอกสาร(ตลอด
โครงการ) 

1,000 50 ชุด 1 50,000 

รวม 1,851,200 

           (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
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  สรุปรายรับ-จาย  
 ประมาณการรายรับ(คาลงทะเบียน)                    3,306,500.- บาท 
 ประมาณการรายจาย             1,851,200.- บาท  
    หัก รอยละ 10 คาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย  330,650.-  บาท 
    หัก รอยละ 10 คาสาธารณูปโภคของคณะนิติศาสตร  330,650.-  บาท 
 รายจาย รวม                      2,134,500.- บาท 
 เงินคงเหลือจากการดําเนินงาน 794,000.- บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) 
 

เนื่องจากในการดําเนินโครงการดังกลาวมีอัตราคาตอบแทนตาง ๆ ในการจัดอบรม  
ท่ีมีความจําเปนตองมีการกําหนดขึ้นใหมใหมีความเหมาะสมมากข้ึน และเพื่อใหสอดคลองกับอัตราการจาย  
ท่ีหนวยงานอื่นไดจัดอบรมในหลักสูตรใกลเคียงกัน คณะนิติศาสตรจึงไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาตอบแทนในการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองข้ึน 
เพ่ือใชในการดาํเนินการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 มาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม และขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย อัตรา
คาธรรมเนียมการอบรม และคาใชจายในการจัดฝกอบรม พ.ศ. 2559 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร ครั้งที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2562 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอัตราคาตอบแทนในการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและใหเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาตอบแทนในการจัดอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาตอบแทนในการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นคาตอบแทนวิทยากร 

ใหคณะนิติศาสตรเสนอเหตุผลความจําเปนตอหัวหนาสวนราชการเพื่อใชดุลพินิจ วาเหตุใดจึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนท่ีเกินกวากฎหมายกําหนด  โดยไมตองจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดทําเปน
ประกาศควรจัดทําเพื่อใชดําเนินการในภาพรวมของโครงการจัดอบรมท้ังมหาวิทยาลัย 

 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบดังนี้  
1. มอบคณะนิติศาสตร เสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติอัตราคาตอบแทนวิทยากรที่เกินกวา

ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
2. มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ รวบรวมและจัดทําประกาศฯ 

คาใชจายที่นอกเหนือจากท่ีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ในการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรบริการ
วิชาการ  
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4.17  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียม
การขอใชบริการโรงละครและหองประชุม คณะศลิปศาสตร 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร  เสนอท่ีประชุม  ตามที่คณะศิลปศาสตรมีโรงละครและหองประชุม 
ใชสําหรับจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ เงื่อนไขและอัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการโรงละคร
และหองประชุมคณะศิลปศาสตรใหมีความสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
จึงใครขอเสนอวาระเพื่อพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ กอนเสนอ
อธิการบดีลงนามใชบังคับตอไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตรา
คาธรรมเนียมการขอใชบริการโรงละครและหองประชุมคณะศิลปศาสตร ทั้งนี้ สํานักงานกฎหมายและนิติการ
ไดตรวจสอบรปูแบบของประกาศ ดังกลาวเรียบรอยแลว 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  มาตรา 18 และ 21  
  มาตรา 18   ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีหรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี   
เพ่ือทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดมีอบหมายก็ได 

  จํานวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกิน 7 คน  
  เพ่ือประโยชนในการบังคับบัญชาใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี  และรองอธิการบดี

เปนรองอธิบดีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอ่ืน 
  มาตรา 21  อธิการบดี มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 1.  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของ 

ทางราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 2.  ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 3.  รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการในมหาวิทยาลัย 

และสงเสริมกิจการนักศึกษา 
 4.  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
 5.  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัย 
 6.  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560  และที่แกไข

เพ่ิมเติม 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ อัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริหาร 
โรงละครและหองประชุม คณะศลิปศาสตร 
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 ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
 1. มอบคณะศิลปศาสตรพิจารณาปรับแกไข (ราง) ประกาศโดยใหจัดทําเปนประกาศ

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการโรงละครหรือหองประชุม และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย สวนหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอใชบริการหองประชุมให
คณะพิจารณาดําเนินการ  

 2. มอบสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการดังน้ี  
  2.1 รวมรวมประกาศท่ีเกี่ยวของฯ แลวใหดําเนินการจัดทําเปนประกาศ 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและ
ทรัพยสิน พ.ศ. 2560 

  2.2 เชิญประชุมคณะ/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือหารือและซักซอมความเขาใจในการ
จัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมการขอใชบริการ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 
 

มติ ท่ีประชุม : มอบหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

 
4.18  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  เสนอท่ีประชุม   

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย คณะหนึ่ง 
ประกอบดวย ขอ 6.6 ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ และ
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปดวย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล 
และนายธีรชัย  หลาวทอง ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่วันท่ี  
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบใหเสนอรายชื่อ ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง 2 ราย นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย เปนไป 
ดวยความเรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. นายวรสรวง ดวงจินดา  
2. นายกิตติรักษ มวงมิ่งสุข  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สํานัก 

ศูนย พ.ศ. 2540 
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2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สํานัก 
ศูนย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

 ไดรับความเห็นชอบ จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  
ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย 
 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ตอไป ดังนี้ 
1. นายวรสรวง ดวงจินดา  
2. นายกิตติรักษ มวงม่ิงสุข  

  
 

4.19 การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก บุคลากรของ 
Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพิ่มเติม 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม  ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย อดีตอธิการบดี รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข ไดใหการตอนรับ  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ Dr. Phonesavanh Thepphasoulithone และคณะผูบริหารจาก Champasack 
University (มหาวิทยาลัยจําปาสัก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพุธท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑) ในการเดินทางมาเยือนเพ่ือหารือความเปนไปไดที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะพิจารณา (๑) รวมเปนมหาวิทยาลัยคูทุน (Matching Scholar) (๒) สนับสนุนทุนการศึกษา 
และรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําปาสักเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ๒ ทุน และปริญญาโท ๒ ทุน และ  
(๓) ใหการสนับสนุนคาใชจายที่จะเกิดข้ึนเปนคาใชจายใดไดบาง ทั้งน้ี Dr. Phonesavanh Thepphasoulithone 
แจงวา มหาวิทยาลัยจําปาสัก ได รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian 
Development Bank) ผานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใตโครงการ The Second Strengthening Higher Education Project 
(SSHEP)  

ดวย มหาวิทยาลัยจําปาสัก เปนสถาบันคูสัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาหมายเลข ๒) เพ่ือดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการรวมกัน และเพ่ือใหขอหารือ
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังท่ี ๔ (วาระพิเศษ)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ไดพิจารณาและมีมติใหความ
เห็นชอบในเบื้องตนตอการสนับสนุนคาใชจายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแกบุคลากรของ มหาวิทยาลัย
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมตัิใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายของการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาแกบุคลากร
ของ มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 
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๑. ใหคณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะเกษตรศาสตร ยกเวนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท เปนเวลา ๒ ป และ ระดับ
ปริญญาเอก เปนเวลา ๓ ป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร จํานวน (ทุน) 
คณะวิทยาศาสตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ๑ 
คณะศิลปศาสตร ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการทองเท่ียว ๑ 
คณะเกษตรศาสตร ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอก สตัวศาสตร ๑ 

ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอก พืชไร ๑ 
 

๒. ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดยยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักศึกษา
ตางชาต ิ

๓. คาใชจายนอกเหนือจากที่มีในรายการใหเปนความรับผิดชอบของผูไดรบัทุน 
 

ภายหลัง มหาวิทยาลัยจําปาสัก ไดแสดงความประสงค ในการขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม แกบุคลากรของ มหาวิทยาลัยจําปาสัก จํานวน ๑ ทุน ในระดับปริญญาโท สาขาประมง 
(เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข ๓) 

โดยสรปุ หาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบการสนับสนุนทุนการศกึษาเพ่ิมเติม
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบการสนับสนุน
ทุนการศึกษาฯ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๕ ทุน ไดแก  

 

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร จํานวน (ทุน) 
คณะวิทยาศาสตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ๑ 
คณะศิลปศาสตร ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการทองเที่ยว ๑ 
คณะเกษตรศาสตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

เอกวิทยาศาสตรการประมง 
๑ 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอก สัตวศาสตร ๑ 
ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอก พืชไร ๑ 

เพื่อใหการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของเปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพิ่มเติมจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก จํานวน ๑ ระดับปริญญาโท สาขาประมง 
ท้ังนี้ โดยไดแนบ (ราง) บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement for the Matching Scholarship  
of the Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) between Ubon Ratchathani 
University, Thailand and Champasack University, Lao PDR ม า เ พ่ื อป ร ะก อบ กา รพิ จ า รณ าแ ล ว 
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ และ ๕ 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕.๒ การดําเนินการความตกลงทาง
วิชาการใด ๆ ตองไดรบัการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษา  
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
อธิการบดี พิจารณาและสั่งการใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบโดยหลักการ 
1. สนับสนุนทุนการศกึษาเพิ่มเติม และรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําปาสักเขาศึกษาตอ ดังน้ี 

 1.1 ระดับปริญญาโท ๑ ทุน ในสาขาประมง 
2. ใหการสนับสนุนคาใชจาย ดงันี้ 
  2.1 ยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา ๒ ป ตามที่กําหนด 

ในหลักสูตร 
  2.2 ยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 

๘,๕๐๐ บาท และ ภาคการศกึษาฤดูรอน ภาคละ ๕,๐๐๐ บาท  
3. คาใชจายนอกเหนือจากที่มีในรายการใหเปนความรับผิดชอบของผูไดรบัทุน  
 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
4.20 การขอตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญ่ีปุน 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอท่ีประชุม ดวยคณะวิทยาศาสตร 

ไดแจงความประสงคขอตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญ่ีปุน (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข ๑)  
ซึ่งฉบับที่ไดรับอนุมัติใหจัดทําและลงนาม ไดหมดอายุแลวในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ 
การพิจารณา หมายเลข ๒) ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการเปนไป 
อยางตอเนื่องและเกิดประโยชนตอนักศึกษาและบุคลากรในดานวิชาการ  

นับตั้งแตการลงนามจัดทําบันทึกขอตกลงฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ไดดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ภายใต
ขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาว และประสบความสําเร็จในระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และโท จาก Toyohashi University of Technology มาแลกเปลี่ยน เพื่อฝกงานที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน ๖ ครั้ง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ และทําวิจัยระยะสั้นที่ Toyohashi University of Technology จํานวน 
๖ คร้ัง โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง ๒ สถาบันน้ี ไดรับทุนสนับสนุนคาใชจายจาก Japan Student 
Services Organization (JASSO) องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระของ
รัฐบาลญี่ปุน ท่ีใหการสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกขอตกลงเรื่องความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร จาก Toyohashi University of Technology มาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน  
๓ คร้ัง และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานวิชาการและการวิจัย
ท่ี Toyohashi University of Technology จํานวน ๓ คร้ัง ในดานผลงานวิชาการไดมีผลงานวิจัยตีพิมพ
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รวมกันในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน ๑ เรื่อง การเผยแพรผลงานวิจัยในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน ๔ เร่ือง และการเผยแพรผลงานวิจัยในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ จํานวน ๑ เรื่อง ท้ังนี้ รายละเอียดกิจกรรมและผลการดําเนินงานดังกลาวปรากฏ 
ดังเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข ๓ ๔ และ ๕ 

เพื่อใหการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของเปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ สํานักงาน 
วิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา 
ใหความเห็นชอบในหลักการในการตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญ่ีปุน และ บันทึกขอตกลงเพ่ือการจัดการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between 
Ubon Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University of Technology (Japan) แล ะ 
Agreement on Covering the Implementation of a Student Exchange Program between Ubon 
Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University of Technology (Japan) ทั้ งนี้  โดยได
เสนอ (ราง) บันทึกแสดงความตกลงในการตออายุบันทึกขอตกลงฯ มาพรอมแลว ดังเอกสารประกอบ 
การพิจารณา หมายเลข ๖ และ ๗ 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕.๒ การดําเนินการความตกลง 
ทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒  
มีมติเห็นชอบใหดําเนนิการเพ่ือขอตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ Toyohashi University 
of Technology ประเทศญี่ปุน 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบโดยหลักการในการตออายุ

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific 
Exchange between Ubon Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University  
of Technology (Japan) และ Agreement on Covering the Implementation of a Student Exchange 
Program between Ubon Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University  
of Technology (Japan) 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 4.21  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารที่พักอาศัยและการ
จัดตั้งกองทุนท่ีพักอาศัยของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร 
และคณะเภสัชศาสตร พ.ศ ... 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เสนอที่ประชุม ตามที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0529.16.1.4/00250 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 
2561 เรียนเสนอทานอธิการบดีเพ่ือขอใหพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
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สวัสดิการที่ พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข นั้น (รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ 1) 

สํานักงานกฎหมายและนิติการ ไดพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 สรุปไดวา 

(1) การยกรางหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดนําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักอาศัย
ของทางราชการ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่  
5 กันยายน 2560 มาปรับใช 

(2) การจัดตั้งกองทุนที่พักอาศัยเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตร 15 ประกอบกับขอ 25 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560  

(3) ไดดําเนินการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงรางขอบังคับฉบับดังกลาว โดยการแกไขชื่อ 
จากเดิมเปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารที่พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุน 
ท่ีพักอาศัยของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร และ 
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ... และเนื้อหาของขอบังคับใหมทั้งฉบับ และอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นชอบ 
ตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและนิติการดังกลาว 

 ดังนั้น จึงขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขประสานคณะเภสัชศาสตร และ
คณะพยาบาลศาสตร เพื่อพิจารณาขอบังคับดังกลาวรวมกันอีกชั้นหนึ่ง และหากผลการพิจารณาเปนประการใด
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลําดับตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ 2) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดดําเนินการประชุมกับคณะเภสัชศาสตร  
และคณะพยาบาลศาสตร เพื่อพิจารณาขอบังคับดังกลาวรวมกันอีกชั้นหนึ่งเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ  
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารท่ีพักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที่พักอาศัยของ
บุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ... 
เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 3/2562 ในวันท่ี  
29 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ 3) 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2560 
2. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ.2533 ขอ 25 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารท่ีพักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที่พักอาศัยของบุคลากร สังกัด
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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ... เพื่อจะได
นําเสนอตอที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป 

 
มติท่ีประชุม : มอบรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยหารือรวมกับสํานักงาน

กฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็น และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

  
4.22 การขอใชตราสัญลักษณรอง และขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ คณะบริหารศาสตร  

เพ่ือใชในการประชาสัมพันธและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะบริหารศาสตร  
คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร 

(วาระพิเศษ) ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมแสนสุข (BUS 303) ดวยงานประชาสัมพันธ 
คณะบริหารศาสตร ไดดําเนินการจัดทําตราสัญลักษณรองอยางเปนทางการ คณะบริหารศาสตร เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธ คณะบริหารศาสตร และใชในกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองการภาพลักษณที่ทันสมัย เปนท่ีสนใจ 
แกผูพบเห็นและสามารถใชในงานการติดตอกับตางประเทศ โดยจัดทําใน 2 รูปแบบ คือ 

1. ตราสัญลักษณรองอยางเปนทางการ คณะบรหิารศาสตร ภาษาไทย 
2. ตราสัญลักษณรองอยางเปนทางการ คณะบรหิารศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้  ในการพิจารณารูปแบบโลโก ขอความ รวมทั้งสีที่ใชในโลโก นั้น ไดผานการลงคะแนน
ตามเห็นชอบจากอาจารยและบุคลากรภายในคณะบริหารศาสตร 

ในการนี้ คณะบริหารศาสตร จึงเห็นควรใชตราสัญลักษณรอง UBS ยอมาจาก UBONRATCHATHANI 
BUSINESS SCHOOL 
         สืบเนื่องจาก คณะบริหารศาสตร ตองการที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมในการประชาสัมพันธกับกลุมนักศึกษารุนใหม และเพื่อเปนการสะทอนภาพลักษณของคณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สูการเปนคณะชั้นนําดานการบริหารธุรกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อีกทั้งเพื่อสรางความเขาใจตอจุดยืนของคณะฯ ในมุมที่กวางข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการคณะบริหารศาสตร (วาระพิเศษ) ในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติในการใชชื่อ
ภาษาอังกฤษใหม จาก Faculty of Management Science เปน Ubon Ratchathani Business School 
และใชตัวยอหรือสัญลักษณรองเปน UBS ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกันกับคณะดานบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
ชั้นนําของประเทศ เชน Chula Business School : CBS หรือ Thammasat Business School : TBS ทั้งนี้  
ไดมีการลงมติเห็นชอบจากบุคลากรภายในคณะบริหารศาสตร และนําเสนอตอคณะกรรมการประชาสัมพันธ
คณะบริหารศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร ตามลําดับ  เพ่ือเปนการสะทอนภาพลักษณ
ของคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สูการเปนคณะชั้นนําดานการบริหารธุรกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 
1. มีการลงมติเห็นชอบจากบุคลากรภายในคณะบริหารศาสตร 
2. นําเสนอตอคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะบริหารศาสตร 
3. นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตการใชตราสัญลักษณรอง

อยางเปนทางการ คณะบริหารศาสตร เพื่อใชในการประชาสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะบริหารศาสตร 
 
ทั้งน้ี  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการเปลี่ยนช่ือ

ภาษาอังกฤษ จาก Faculty of Management Science เปน Ubon Ratchathani Business School 
ดังนี้  

1. มอบคณะบริหารศาสตรพิจารณาวามีผลกระทบกับหลักสูตรที่ สกอ. รับรองหรือไม 
2. รวบรวมผลกระทบ เหตุผล ความจําเปน ของการเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ จาก Faculty 

of Management Science เปน Ubon Ratchathani Business School  เปนขอมูลเพ่ือประกอบการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา เนื่องจากอาจจะตองมีการเปลี่ยนช่ือในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

3. เปล่ียนชื่อวาระการประชุมจาก “ตราสัญลักษณรองอยางเปนทางการ คณะบริหาร
ศาสตร เพ่ือใชในการประชาสัมพันธและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะบริหารศาสตร” เปน “การขอใช 
ตราสัญลักษณรอง และเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ คณะบริหารศาสตร เพื่อใชในการประชาสัมพันธและ
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะบริหารศาสตร” 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบดังนี้  
1. รับทราบการใชตราสัญลักษณของคณะบริหารศาสตร เพื่อใชในการประชาสัมพันธและ

กิจกรรมตาง ๆ แตมหาวิทยาลัยไมสามารถรับรองตราสัญลักษณอยางเปนทางการได เนื่องจากตราสัญลักษณ
อยางเปนทางการของทางราชการจะตองออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตราสัญลักษณเพียงตราสัญลักษณเดียว  

2. การเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ มอบคณะบริหารศาสตรดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 
4.23  แนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ตามที่

มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ แหง เพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการปรบัเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐใหไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และรบัฟงการบรรยายพิเศษ
จากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร เรื่อง “สถานภาพ
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของ
รัฐใหไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ เขารวมประชุม ประกอบดวย ๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๓) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๖) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๗) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ๘) 
มหาวิทยาลัยนครพนม ๙) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๑) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑๒) มหาวิทยาลัยนเรศวร และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ไดมอบหมาย
ผูเขารวมประชุม ไดแก ๑) นางสิรินทรทิพย บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  
๒) ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีฯ  และ๓) นางพนมศรี เลิศศุภวิทยนภา รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  
โดยนางสิรินทรทิพย บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ ไดรายงานเพ่ือทราบถึง 
การเขารวมการประชุมดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๒ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๒  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ท่ี ศธ ๐๕๒๙/๐๕๑๗๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ในการน้ี รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
ไดสั่งการใหแจงเวียนคณะ สํานัก และหนวยงาน รวมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑  

ดังนั้น กองการเจาหนาท่ีในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม และได รับ
มอบหมายจากผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา อธิการบดี จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑ สรุปสาระสําคัญจากการบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 ๑.๑.๑ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไดออกแบบ (Design) ใหเปนกระทรวงเล็ก มีหนาที่ 
ในการสนับสนุน สงเสริมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามภารกิจของตนเอง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
จะสนับสนุนแตละมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความถนัดและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยใหสามารถกาวไป
ขางหนาเพ่ือการพัฒนาประเทศตอไป 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยแตละแหงตองมุงเนน (Focus) จุดแข็งของตนเอง ที่ตอบโจทก
ประเทศ และยุทธศาสตรชาติ ตองชวยประเทศชาติใหพัฒนาขึ้นกวาเดิม ถามหาวิทยาลัยดําเนินการแลวตอบ
ยุทธศาสตรชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะจัดสรรงบประมาณให ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปนผูดูแล
งบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบของ agenda-based     

๑.๑.๓ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมุ งผลสัมฤทธ์ิเปนสําคัญ โดยมีสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทานั้นที่เปนสวนราชการ สวนงานที่เหลือตอไปจะเปนนอกระบบ เปนองคการมหาชน สําหรับ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ยังไมออกนอกระบบ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันใหออกนอก
ระบบ แตขอจํากัดในขณะนี้ คือ ความพรอมมีนอยมากในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๑.๑.๔ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบทุก
มหาวิทยาลัย แตตองมีความพรอม เปนสิ่งที่รัฐบาลมุงหวัง หากแตละมหาวิทยาลัยไปปรับกระบวนการและ
ยกระดับตัวเองใหมีความพรอมในการออกนอกระบบ รัฐบาลยินดีผลักดัน ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยใดมีความ
พรอมขอใหออกนอกระบบไดเลย และหากมหาวิทยาลัยพรอมใจกันย่ืนเสนอ พรบ. ออกนอกระบบเปนกลุม 
โอกาสผานจะสูง 
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๑.๒ มติท่ีประชุมผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ แหง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑.๒.๑ ผูแทนมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม นําผลการประชุมไปเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยที่มีความพรอมเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... มา
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตรวจสอบ ภายในเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไปพรอมกัน เพื่อความสะดวกในการชี้แจงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดพิจารณา 

๑.๒.๓ สําหรับตัวอยาง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยที่ไดออกนอกระบบไปแลว สามารถขอ
เอกสารไดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รายละเอียดตาม เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑ 
 

การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีผานมา 
๑.๓ สรุปการดําเนินงานเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
๑.๓.๑ มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยประกาศเมื่อวันท่ี  
๔ กันยายน ๒๕๖๐ และแกไข (ฉบับท่ี ๒) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เอกสารประกอบ 
การประชุม ๔.๒ – ๔.๓ 

๑.๓.๒ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๔ 

๑.๓.๓ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  
มีมติเห็นชอบรายงานผลการออกเสียงแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยบุคลากรท่ีมาใชสิทธิสวนมาก จํานวน 610 คน คิดเปนรอย
ละ 56.69 ไดออกเสียงแสดงความเห็นวา “ไมเห็นชอบ” ใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และอนุมัติใหยุติการดําเนินงานการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมอบรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ
ดําเนินการนําขออภิปรายของสภามหาวิทยาลัยลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

ขออภิปรายของสภามหาวิทยาลัย “สภามหาวิทยาลัยเคารพในการตัดสินใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีไมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ซึ่งเปนที่นาเสียดายและโอกาสแบบน้ีคงไมกลับมางาย ๆ เพราะการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐจะไมเกิดข้ึนในสภาวการณรัฐบาลปกติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยท่ีอยูในระบบราชการจะมี
ขอขัดของเชิงการบริหารงานเปนอยางมาก เพราะนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันจะมีความเขมงวดในการ
บริหารงานดานการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และความเขมงวดในการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ในสวน
ของสภามหาวิทยาลัยอยากจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรฐั” เอกสารประกอบการประชุม ๔.๕ 
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๑.๔ รายละเอียดการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  

๑.๔.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน ๓ ชุด ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปล่ียนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยมีรองศาสตราจารยสุมนต 
สกลไชย เปนประธานกรรมการ  และคณะกรรมการมีหนาท่ีศึกษาวิเคราะหระบบและโครงสรางการบริหาร 
เปรียบเทียบสาระสําคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือนําไปประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(๒) คณะกรรมการสรางความรูความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  โดยมีรองอธิการบดีฝาย
บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ เปนประธานกรรมการ  และคณะกรรมการมีหนาท่ีประชาสัมพันธให
บุคลากรและนักศึกษารับทราบเก่ียวกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกฎหมายลําดับรอง 

(๓) คณะกรรมการจัดทําหลักการของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีนายโกเมท  ทองภิญโญชัย เปนประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการมีหนาที่วิเคราะหระบบและโครงสรางการบริหาร เปรียบเทียบระหวางระบบใหมกับระบบ
เดิม และเปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยในกํากับตางๆ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําหลักการของ
กฎหมายลําดบัรองที่จะตองออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศฯ แตงต้ังคณะกรรมการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
โดยประกาศเม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ และประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
เอกสารประกอบการประชุม ๔.2-4.3 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําหลักการของกฎหมาย
ลําดับรองที่ตองออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๖๑ ณ วันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เอกสารประกอบการประชุม ๔.6 

๑.๔.๒ การจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... เพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ไดกําหนดปฏิทินในการดําเนินงาน และพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา ๑  มาตรา ๒  มาตรา ๓  มาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๖  หมวด ๑   
บททั่วไป  หมวด ๒  การดําเนินการ และมอบฝายเลขานุการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อสรุปประเด็นและขอ
กฎหมายใน (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  
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การประชุมกลุมยอยมีดําเนินการงานดังนี้ 
ประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยมีอธิการบดี 

คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และอาจารยอรรถพงศ กาวาฬ  
ไดพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ มาตรา 1 ถึง มาตรา 25  

ประชุมกลุมยอยครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2560 โดยมีอธิการบดี  คณบดี
คณะนิติศาสตร  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย นายอรรถพงศ กาวาฬ หัวหนาสํานักงาน
กฎหมายและนิติการ และนายชาติชาย เมาลีชาติ ไดพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มาตรา 26  หมวด 2 การดําเนินการ หมวด 
3 การบริหารงานบุคคล  หมวด 7  ตําแหนงทางวิชาการ หมวด 8 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ  และ
หมวด 9  บทกําหนดโทษ 

ประชุมกลุมยอยครั้งที่ ๓ หมวด 5 การบัญชีและการตรวจสอบ มอบผูชวยศาสตราจารย
วรรณวไล อธิวาสนพงศ พิจารณารวมกับสํานักงานตรวจสอบภายใน        

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมวด ๑  
บทท่ัวไป  หมวด ๒ การดําเนินการ  หมวด ๓  การบริหารงานบุคคล (มาตรา 2 ถึงมาตรา 54) 

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาหมวด ๔ การประกันคุณภาพและการประเมินผล หมวด ๕ การบัญชี
และการตรวจสอบ หมวด ๖ การกํากับดูแล  หมวด ๗ ตําแหนงทางวิชาการ  หมวด ๘ ปริญญาและเครื่องหมาย
วิทยฐานะ  หมวด ๙ บทกําหนดโทษ  และบทเฉพาะกาล 

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาขอเสนอแนะที่ ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ  พิจารณา
รวมกับสํานักงานตรวจสอบภายใน  ในหมวด 5 การบัญชีและการตรวจสอบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 
สภาอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและอนุกรรมการสภาอาจารย 

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เพ่ือพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ... และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตาม (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. 
เอกสารประกอบการประชุม ๔.7 

๑.๔.๓ การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอ (ราง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 
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คณะกรรมการสรางความรูความเขาใจฯ  จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ
และรบัฟงความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา ดังนี้ 

(๑) การสรางความรูความเขาใจฯ และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษา ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  http://www.ubu.ac.th/autonomous/    

(๒) จัดใหมีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
เก่ียวกับการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยรองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
รวมทั้งเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนตอการดําเนินงาน เมื่อวันท่ี  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีผูเขารวมรับฟงรวมทั้งสิ้น จํานวน ๖๕๖ คน โดยแยกเปนบุคลากรจํานวน ๕๕1 คน  และนักศึกษา จํานวน 
105 คิดเปนรอยละ ๑๖๖.๐๘ ของจํานวนที่แจงรายชื่อเขารวมการประชุมชี้แจง จํานวน ๓๙๕ คน 

(๓) จัดใหมีการ รับฟงความคิดเห็น  ของบุคลากรและนักศึกษา ท่ี มีตอ 
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกฎหมายลําดับรอง โดยผานเว็บไซต http://www.ubu.ac.th/autonomous/  
ต้ังแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นฯ แยกตาม
หนวยงาน ๓ กลุม ดังนี้  

กลุมที่ ๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสํานัก วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑  
ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 

กลุมที่ ๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑  
ณ หองประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร 

กลุมที่ ๓ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑  
ณ หองประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมความคิดเห็นและคําถามท่ีมีตอรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอการเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
และจัดสงใหแกคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ตามบันทึกขอความที่ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๔๔๐  
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖1 

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  
เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติปรับแก (ราง) พระราชบัญญัติฯ ตามขอเสนอแนะดังกลาว 

(๔) จัดใหมีการ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ ผานเว็บไซต http://www.ubu.ac.th/autonomous/   
ต้ังแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
และนักศึกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูเขารวม จํานวน
ท้ังสิ้น ๒๘๐ คน แยกเปนบุคลากร ๒๕๖ คน และนักศึกษา ๒๔ คน ภาพรวมคิดเปนรอยละ ๕๖ ของเปาหมาย  

คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมความคิดเห็นฯ และจัดสงใหแกศึกษาวิเคราะห
ระบบเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ตามบันทึกขอความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/1367 วันที่ ๑1 พฤษภาคม ๒๕๖1 
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คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติใหปรับแกในหมวด ๓ การบริหารงานบุคคล มาตรา ๔๙ ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
(ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2561 ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๑.๔.๔ การจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยไดแตงคณะอนุกรรมการจัดทําหลักการของกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีตองออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๖๑ ณ วันท่ี  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบดวยอนุกรรมการ 4 ดาน ไดแก 1) ดานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ  
2) ดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 3) ดานการบริหารงานบุคคล วินัยและการอุทธรณรองทุกข  
4) ดานขอมูลขาวสาร  

คณะอนุกรรมการไดจัดทํารางกฎหมายลําดับรอง การดําเนินงานอยูในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการจัดทําหลักการของกฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามความในพระราชบัญญัติฯ 
มีดังนี้ 

ดานบริหารทั่วไป ประกันคุณภาพ และขอมูลขาวสาร 
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการประชุม

ของคณะกรรมการ พ.ศ. .... 
 

ดานบริหารงานบุคคล วินัย และการอุทธรณและรองทุกข 
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเปลี่ยนสถานภาพของ

ขาราชการมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 
ดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดปริญญาในสาขาวิชา 

อนุปรญิญา ประกาศนียบัตร และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. .... 
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยลักษณะ ชนิด ประเภท และ

สวนประกอบ โอกาสในการใชและเงื่อนไขในการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. .... 
(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยชั้น สาขาของปริญญา และ

หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศกัดิ์ พ.ศ. .... 
(4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
(5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. .... 
(6) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
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(8) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหทุนนักศึกษา ดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง พ.ศ. ....  

 

ดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 

1.4.5 การออกเสียงแสดงความเห็นตอการเป ล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 11/2561 เมื่อวันท่ี  
3 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบกําหนดรูปแบบและวิธีการใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการออกเสียงแสดง
ความเห็นตอการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันท่ี  
16 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการออกเสียงแสดงความเห็น
ตอการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. คณะทํางานกํากับดูแลการ
ออกเสียงแสดงความเห็นประจําคณะ วิทยาลัย และสํานัก ไดดําเนินการใหบุคลากรท่ีมีสิทธิออกเสียงแสดง
ความเห็นฯ ไดทําการออกเสียงแสดงความเห็นฯ ณ คณะ วิทยาลัย และสํานัก ตอมาเวลา 15.30–16.00 น. 
คณะทํางานกํากับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็นฯ ไดสงกลองรับบัตรแสดงความเห็นตอคณะทํางานตรวจ
นับการออกเสียงแสดงความเห็น จากนั้น คณะทํางานตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็น ไดตรวจสอบ 
ความถูกตอง และทําการนับจํานวนการออกเสียงแสดงความเห็น รวมทั้งไดสงรายงานผลการตรวจนับ 
การออกเสียงแสดงความเห็นดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการสรางความรูความเขาใจและรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานภาพ  

คณะกรรมการสรางความรูความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานภาพ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ไดพิจารณารับรองผล 
การออกเสียงของบุคลากรที่แสดงความเห็นตอการเปลี่ ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยบุคลากรท่ีมีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็นท้ังหมด จํานวน ๑,๓๒๐ คน  
มาใชสิทธิออกเสียงแสดงความเห็น จํานวน 1,076 คน คิดเปนรอยละ 8๑.๕๒ และบุคลากรที่มาใชสิทธิ
สวนมาก จํานวน 610 คน คิดเปนรอยละ 56.69 ไดออกเสียงแสดงความเห็นวา “ไม เห็นชอบ”  
ใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เอกสารประกอบการประชุม ๔.8 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่  
4 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ใหยุติ 
การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํากฎหมายลําดับรอง  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  
มีมติเห็นชอบรายงานผลการออกเสียงแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และอนุมัติใหยุติการดําเนินงานการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยฯ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ วันที่  
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4 กันยายน 2560 และประกาศฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยฯ (ฉบับท่ี 2) วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 เอกสารประกอบการประชุม ๔.9 

 

ประเด็นที่เสนอเปนขอพิจารณาในการดําเนินการ  
หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหดํ าเนินการเพ่ือปรับเป ล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีประเดน็ที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยฯ เปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. สรางความเขาใจกับบุคลากรถึงความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3. จัดทํารางกฎหมายลําดับรอง ตาม (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
4. จัดทําขอมูลประกอบการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
5. ปรับแกไข (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่ผานสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนได
เสียและเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ    

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน

สถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี้ 
1. ปรับปรุง (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่สภามหาวิทยาลัย

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ทั้งนี้
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีออกตามการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
และพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ภายใน
วันที่  7 มิถุนายน 2562   

2. กระบวนการสรางความเขาใจกับประชาคม โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ภายในวันที่  
14 มิถุนายน 2562  

3. เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...  ที่ปรับแกไขตาม  
ขอ (1) และ (2) ตอคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยมีรองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย เปนประธาน
กรรมการ ภายในวันท่ี  21 มิถุนายน 2562  

4. เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่คณะกรรมการศึกษา
วิเคราะหระบบ ฯ ใหความเห็นชอบแลวตอสภามหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 

5. เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ท่ีสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบแลว ตอสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ภายในตนเดือนกรกฎาคม 2562  
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6. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการในการหารายได และการกระตุนใหมีสวนรวมของ
ผูแทนระดับหนวยงาน 

7. ควรสรุป (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... โดยอาจจัดทําเปน 
Info graphic เพื่อใหเขาใจงาย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบในการดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และมอบกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
5.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 2 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  แจงที่ประชุม  

ตามที่สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดรับผิดชอบการดําเนินงานตามพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น  

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บรกิารวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 จํานวน 7 ดาน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การบริหารงานวิจัย 
สวนที่ 2 การบริหารงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
สวนที่ 3 การบริหารงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สวนที่ 4 งานวารสารวิชาการ 
สวนที่ 5 งานดานมาตรฐานและจรรยาบรรณการวิจัย 
สวนที่ 6 งานดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
สวนที่ 7 การดําเนินโครงการอันมีลักษณะเฉพาะ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เ พ่ือโปรดทราบ 

ผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 

 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

5.2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํางวด ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 (วาระลับ) 

- ใบสรุปเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมเสนอเปนวาระลับ เอกสารจัดเก็บที่กองคลัง - 
 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
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5.3  รายงานรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้
คางชําระจํานวน ๓๖ คน 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  แจงที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยม 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดท่ี ๑๓ ขอ ๕๒ และขอ ๕๖ แหงขอบังคับฯ 
วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ขอ ๖๑ และขอ ๖๖ แหงขอบังคับฯ  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษา
ไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว แตปจจุบันผูขอสําเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สิน 
คางชําระกับทางมหาวิทยาลัย จํานวน ๓๖ คน จําแนกตามระดับ และปการศกึษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

 ๑. ระดับอนุปริญญา จํานวน ๑ คน จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙   จํานวน ๑ คน  
 ๒. ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๕ คน จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  ๒.๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗   จํานวน ๑ คน  
  ๒.๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   จํานวน ๑ คน  
  ๒.๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙   จํานวน ๓ คน  
  ๒.๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   จํานวน ๖ คน 
  ๒.๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  จํานวน ๒๔ คน 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ 

๑๓ ขอ ๕๒, ๕๔ และขอ ๕๖ 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวดที่ ๑๓ ขอ ๖๑, ๖๓ และขอ ๖๖ 
 

ผลการพจิารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ

การศึกษาเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดทราบรายชื่อผูขอสําเร็จการศึกษาที่คณะ

รับรองเรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้คางชําระ จํานวน ๓๖ คน 
 

  มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  5.4 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  แจงที่ประชุม  เร่ือง
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
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  ๑. กระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจงเวียน 
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ใหหนวยงานของรัฐแจงใหหนวยงาน
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของทราบและถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑฯ ไดกําหนดข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความ  
ในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชบังคับในรอบระยะเวลา
บัญชีของหนวยงานของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑฯ  
ไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป และกรณีหนวยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปลอยปละละเลย 
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ  
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยไมมีเหตุอันควร ใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณของหนวยงานของรัฐใหผูที่เก่ียวของดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ตอไป  
  ๒. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยง 

หลักเกณฑปฏบิัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒.๑ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกผู มีสวนได
สวนเสียของหนวยงานวาหนวยงานได
ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงอยาง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 

ขอ ๒ ใหหนวยงานของรฐัจัดใหมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยใชมาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยจัดใหการบริหารจัดการความ
เส่ียง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
หนวยงาน โดยใชมาตรฐานการบริหารจัดการ
คว า ม เ สี่ ย ง สํ า ห รั บ ห น ว ย ง า นข อ ง รั ฐ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เปนตนไป 
 

ขอ ๑๒ กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐได
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐไดดําเนินการหรือ
อยูระหวางการบริหารจัดการความเสี่ยงให
ดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และให
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฉบับน้ีในรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป สําหรับหนวยงานของรัฐท่ียัง
ไมไดดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงให
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฉบับน้ีในรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป   

๒.๒ ฝายบริหารของหนวยงานของรัฐตอง
จัดให มีสภาพแวดลอมท่ี เหมาะสมตอ
บริหารจัดการความเส่ียงภายในองคกร 
อยางนอยประกอบดวย การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความ
เส่ียงการกําหนดวัฒนธรรมของหนวยงาน

ข อ  ๔  ใ ห หน ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  จั ด ใ ห มี
ผูรับผิดชอบ ซึ่งตองประกอบดวยฝายบริหาร
และบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ไ ด จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการดํ า เ นินงานด านนโยบาย 
ยุทธศาสตร  แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดีฝาย
แ ผ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการ รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี
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มาตรฐานการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยง 

หลักเกณฑปฏบิัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ของรัฐท่ีสงเสริมการบริหารจัดการความ
เส่ียง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน วยง านของ รัฐ  ท้ั ง น้ี  ไ ม คว ร เป น ผู
ตรวจสอบภายในของหนวยงานของรฐั 

ทุกฝาย คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก หรือผู ท่ี
คณบดี/ผู อํานวยการสํานักมอบหมาย เปน
กรรมการ ผูอํ านวยการกองแผนงานเปน
กรรมการและเลขานุการ และเจาหนาท่ีกอง
แผนงานทุกคน เปนผูชวยเลขานุการ  

โดยมอีํานาจหนาท่ี ดังน้ี  
“ . . . . . ขอ  ๕ พิ จารณา กลั่ นกรองและให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ และ ขอ ๖ พิจารณา กํากับ และให
ขอเสนอแนะใหเปนไปตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย.....” 

ขอ ๕ ใหผูรับผิดชอบมีหนาท่ี ดังน้ี  
(๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหาร

จัดการความเส่ียง  
(๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง 

ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู
กํา กับดูแลแลวแตกรณี กํากับดูแลฝาย
บริหาร ผูรับผิดชอบและบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ใหมีการบริหารจัดการความเส่ียงใหเปนไป
ตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ท่ี
กําหนดไว 

อธิการบดี กํากับดูแลการดําเนินงานของฝาย
บริหาร ผูรับผิดชอบและบุคลากรท่ีเก่ียวของให
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตาม
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีกําหนดไว 

๒.๓ หนวยงานของรัฐตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการส่ือสาร
ก า รบริ ห า ร จั ดก า รคว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง
วัตถุประสงคดานตางๆ ตอบุคลากรท่ี
เก่ียวของ  

ขอ ๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานของรัฐ 

มหาวิทยาลัยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามเปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แลวกําหนดข้ันตอน
หลักในการดํ า เนิ นงานตาม พันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
วิจัย              ดานการบริการวิชาการ ดาน
การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการ
บริ ห า ร จั ดก า ร ข อ งม หา วิ ทย าลั ย  แล ะ
วัตถุประสงคของข้ันตอนหลักของมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการแจงเวียนคูมือการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเส่ียงและการปรับปรุง
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ใหกับ
คณะ/หน วย งาน  เ พ่ือ เป นแนวทา ง กา ร
ดําเนินงาน  

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงตอง
ดําเนินการในทุกระดับของหนวยงานของ
รัฐ 

ขอ ๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานของรัฐ 

มหาวิทยาลัยจัดใหการบริหารจัดการความ
เส่ียงในทุกระดับ ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ/หนวยงาน ดําเนินการบริหาร
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มาตรฐานการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยง 

หลักเกณฑปฏบิัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒.๕ การบริหารจัดการความเส่ียง อยาง
นอยตองประกอบดวย การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง และการตอบสนอง
ความเส่ียง  

จัดการความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห
ความเสี่ยง             การประเมินความเส่ียง 
การจัดลําดับความเสี่ยง และการตอบสนอง
ความเสี่ยง แบบ ๔T ดังน้ี  

๑. Take: ยอมรับความเส่ียง  
๒. Treat: ลด/ควบคุมความเส่ียง  
๓. Terminate: หลีกเลี่ยงความเส่ียง 
๔. Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารจัดการความ

เส่ียง ปละ ๑ ครั้ง และดําเนินการแจงเวียน
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหคณะ/หนวยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ 

๒.๖ หนวยงานของรัฐตอง จัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ
ครั้ งและตองมีการ ส่ือสารแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
 

๒.๗ หนวยงานของรัฐตองมีการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยางสมํ่าเสมอ 

ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู
กํา กับดูแลแลวแตกรณี กํากับดูแลฝาย
บริหาร ผูรับผิดชอบและบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ใหมีการบริหารจัดการความเส่ียงใหเปนไป
ตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ท่ี
กําหนดไว 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายการ กํา กับ ติดตาม และ
ระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความ
เสี่ ยง  ไดผ านมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
และงบประมาณ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจะตองรายงานผลการ
ดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ/หนวยงาน จํานวน ๓ ครั้ง คือ ณ สิ้นไตร
มาส ๒ ๓ ๔ และเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบายฯ  และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๒ ๓ ๔ 
และเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ส้ิน
ไตรมาส ๔ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงาน   

ขอ ๘ ใหฝายบริหารและผูรับผิดชอบตองจัด
ให มีการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผล
อยางตอเน่ืองในระหวางการปฏิบัติงานหรือ
ติดตามประเมินผลเปนรายครั้งหรือใช ท้ัง
สองวิ ธีรวมกัน กรณีพบขอบกพรอง ท่ี มี
สาระสําคญัใหรายงานทันที 
ขอ ๙ ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความ
เส่ียงและเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หรือผูกํากับดูแลแลวแตกรณี พิจารณาอยาง
นอยปละ ๑ คร้ัง  
ขอ ๑๐ หัวหนาหนวยงานของรัฐหรอืผูกํากับ
ดูแลแลวแตกรณี สามารถกําหนดนโยบาย 
วิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหาร
จัดการความเส่ียง 

๒.๘ หนวยงานของรัฐตองมีการรายงาน
กา รบริ ห า ร จั ดก า รคว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง
หนวยงานตอผูท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอใหหนวยงาน
ของรัฐตามขอ ๑(๑) และ (๓) – (๗) และ
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ขอใหหนวยงานของรัฐ ตามขอ ๑(๒) จัดสง
รายงานแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ตามขอ ๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผน

ในการรายงานตอหนวยงานภายนอก  ท่ี
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงรายงานแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในไปยังตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 
๙๐ วัน  หลังส้ินไตรมาส  
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มาตรฐานการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยง 

หลักเกณฑปฏบิัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บริหาร จัดการความเสี่ ยงเ พ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ และ
รายงานการบริหารจัดการความเส่ียง ตาม
ขอ ๙ ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความ
เส่ียงและเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หรือผูกํากับดูแลแลวแตกรณี พิจารณาอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง หรือขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
เก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ใหหนวยงานของรฐัดังกลาวดําเนินการ
ตามรูปแบบ วิ ธีการ และระยะเวลา ท่ี
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

ท้ัง น้ี หากกรมบัญชีกลางขอให จัดส ง
รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง หรือขอมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการบริ ห าร จั ดกา รควา ม เ สี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามรูปแบบ วิธีการ 
และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๒.๙ หนวยงานของรัฐสามารถพิจารณานํา
เครื่องมือการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
มาประยุกตใชกับหนวยงาน เพ่ือใหการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐตามขอ ๑(๑) และ 
(๓) – (๗) ถือปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียง
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและสามารถ
นําคู มือหรือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกตใช
กับหนวยงาน และหนวยงานของรัฐตามขอ 
๑(๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน และคูมือปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายในตาม ท่ีสํา นักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

มหาวิทยาลัยบริหารความเสี่ยง โดยใช Risk 
matrix เพื่อวัดระดับของความเสี่ยง รวมท้ังการ
ประเมินความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ท่ี มีผลการ
ดํา เนินงานที่ ไมบรรลุค าเปาหมาย หรือมี
แนวโนมท่ีจะไมบรรลุคาเปาหมายท่ีอาจจะ
สงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย  
 

  ท้ังน้ี กองแผนงาน จะดําเนินการแจงเวียนหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับคณะ/หนวยงาน 
เพ่ือเปนแนวทางการดาํเนินงานและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เสี่ยง สําหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 




