
๑ 
  

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
             ๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
        

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๓. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์      คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป       คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๙. นายเสวก  บุญกาญจน์        นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  จ านวน ๑ ท่าน  ดังนี้  
 

  ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ 
   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ต าแหน่ง
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สังกัดส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย  ส านักงานอัยการสูงสุด  และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับต าแหน่งใหม่เป็นอัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  
           ในโอกาส… 



๓ 
  
  ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดี
กับ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ทีป่รึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การประชุมหารือแนวทางการด าเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้ง 
   อธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้ง
อธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี  ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษากรณีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีที่
มีอายุเกิน ๖๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยมีค าพิพากษาว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
อธิการบดีรวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์อยู่ในขณะที่รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว   
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นว่าค าพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีและที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป และมีข้อพิจาณาเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอเรียน
เชิญนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออุปนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑  
  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  การขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร           

      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่ง
ว่าง  ซึ่งรองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ ต าแหน่ง คณบดีคณะบริหารศาสตร์  ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัย  ตั้ งแต่วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้ น  และด้วย                                                          
รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ ติดภารกิจงานคณะบริหารศาสตร์และไม่สะดวกในการเดินทางไกล จึงมีความ
ประสงค์ขอลาออกจาการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  ซึ่งได้น า
เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว  และอนุมัติให้ลาออกได้ตามท่ีขอมา   
 
 
               ในการนี้... 



๔ 
  
 ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ                                 
การอนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ของรองศาสตราจารย์มันทนา  
สามารถ  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๒  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                      
ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าส านักงานงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี                                               
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการ
ไปพิจารณาด าเนินการ แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทราบต่อไป ทั้งนี้ มีข้อสั่งการที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ควรมีการพัฒนาระบบ Online Application ให้เป็นเครื่องมือมนการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ๑๐ อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจัดการบริการ
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (NON – degree) 

๒.  มุ่งตอบโจทย์พ้ืนที่ ในการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย และพัฒนาและสร้างผู้ เรียนให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพ่ือนบ้านลุ่มน้ าโขง รวมทั้งยกระดับการศึกษาที่เป็นเลิศ 
และแข่งขันไดก้ับนานาประเทศ 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  สรุปผล
การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
             

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๓  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ได้เห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุมัติจ านวนแผนรับเข้าศึกษา จ านวน ๔,๔๔๖ คน โดย 



๕ 
  
มีวิธีการรับเข้าศึกษา ๒ วิธี ได้แก่  วิธีรับตรงร้อยละ ๙๐ จ านวน ๔,๐๐๑ คน และรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๑๐ 
จ านวน ๔๔๕ คน จากผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ แผนรับเข้าศึกษา จ านวน ๔,๔๔๖ คน 
รับได้ ๔,๖๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๐๘ จ าแนกเป็นรับตามวิธีรับตรง ร้อยละ ๙๐ จ านวน ๔,๐๐๑ คน รับได้ 
๔,๔๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๘ และวิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๑๐ จ านวน ๔๔๕ คน รับได้ ๑๙๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๔.๔๐ โดยมีจ านวนรับแต่ละคณะ/วิทยาลัย และรายหลักสูตร (ตารางที่ ๑ - ๓)  และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
มีมติรับทราบและให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบตามล าดับต่อไป รายละเอียดตามตารางที่ ๑ และ
ตารางที่ ๒ 
     

ตารางท่ี ๑  สรุปแผน - ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
              จ าแนกตามคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ คณะ/หลักสูตร แผนรับ  ยืนยันสิทธิ์ 
ขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ ๓๘๐ ๒๖๘ ๒๖๑ ๖๘.๖๘ 
๒ คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ ๔๐๕ ๔๐๕ ๑๐๑.๒๕ 
๓ คณะบริหารศาสตร์ ๙๒๐ ๑,๐๐๓ ๙๘๒ ๑๐๖.๗๔ 
๔ คณะรัฐศาสตร์ ๔๓๐ ๔๐๐ ๓๙๑ ๙๐.๙๓ 
๕ คณะวิทยาศาสตร์ ๖๔๕ ๗๓๑ ๗๑๖ ๑๑๑.๐๑ 
๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๒๐ ๗๓๑ ๗๐๔ ๑๑๓.๕๕ 
๗ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๐๕ ๙๑ ๙๐ ๘๕.๗๑ 
๘ คณะศิลปศาสตร์ ๕๑๐ ๖๒๓ ๖๐๘ ๑๑๙.๒๒ 
๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๑๘ ๒๙๔ ๒๙๑ ๑๓๓.๔๙ 

๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๐ ๙๕ ๙๒ ๑๑๕.๐๐ 
๑๑ คณะเภสัชศาสตร์ ๑๓๘ ๑๓๔ ๑๓๒ ๙๕.๖๕ 

ผลรวมทั้งหมด ๔,๔๔๖ ๔,๗๗๕ ๔,๖๗๒ ๑๐๕.๐๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ตารางท่ี ๒...   



๖ 
  
ตารางท่ี ๒  สรุปแผน-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               จ าแนกตามวิธีรับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

วิธีรับตรงตามพื้นที่ 
สัดส่วนการรับ 

(%) 

จ านวนรับ 
(ตามแผนการ
ผลิต) (คน) 

ขึ้นทะเบียน 
นักศึกษาใหม่ (คน) 

สัดส่วนที่รับได้จริง 
(เทียบแผนรับเข้าศึกษา) 

(คน) 
๑.วิธีรับตรง 

 
๙๐ 

 
๔,๐๐๑ 

๔,๔๗๖  
 
 

๑๐๐.๖๘ 

   ๑.๑. รับตรงตามพ้ืนที่ ๑,๑๘๕ 
          ๑.๑.๑ พ้ืนที่อีสาน ๑,๑๔๖ 
          ๑.๑.๒ พ้ืนที่ภาคอ่ืน ๓๙ 
    ๑.๒  รับตรงตามโควตา ๓,๒๘๖ 
    ๑.๓  รับตรงนักศึกษา
ต่างชาติ 

๕ 

๒. วิธีรับผ่านส่วนกลาง ๑๐ ๔๔๕ ๑๙๖ ๔.๔๐ 

รวม ๑๐๐ ๔,๔๔๖ ๔,๖๗๒ ๑๐๕.๐๘ 
 

 สืบเนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้น าระบบการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มาใช้เป็นปีแรก (Thai university Central Admission System : 
TCAS) ก าหนดไว้จ านวน ๕ รอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะและ
หลักสูตรต่างๆ ในแต่ละรอบของการคัดเลือก ท าให้มีบางคณะมีผลคัดเลือกรับเข้าศึกษาได้สูงหรือต่ ากว่าแผนรับที่
ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนรับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบไว้                                        
แต่มีบางหลักสูตรมีผลคัดเลือกรับเข้าศึกษาได้สูงกว่าที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และคณะวิชาชี้แจงว่าสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพบัณฑิต เนื่องจากมีสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามมาตรฐานที่
ส านักงานการอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพก าหนด ส่วนหลักสูตรที่มีจ านวนรับต่ ากว่าแผนค่อนข้างมาก คณะวิชาได้
ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานเชิงรุก และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  รายงานผลรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยู่ใน
ระดับต่ า  โดยเห็นควรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันให้ค าแนะน าและหาแนวทางการ
ช่วยเหลือเด็กเพ่ือให้มีผลการเรียนดีขึ้น  และเพ่ือเป็นการลดจ านวนตกออกของนักศึกษาด้วย 
 
 

     ๒. มอบรองอธิการบดี... 



๗ 
  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดท าตารางรายรับ – รายจ่าย จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นรายคณะ เพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตร  เพ่ือเป็นการหารายได้เพ่ิม 

ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   
 ๑.๒.๔  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๑.๒.๕  รายงาน... 



๘ 
  

  ๑.๒.๕  รายงานข้อมูลการด าเนินคดีปกครอง 

     ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยอธิการบดีได้มอบหมายให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ สรุปคดีปกครองเฉพาะ
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ 
  ส านักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนว่า ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินคดีปกครองเฉพาะ
กรณีมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง พ.ศ. 2554 - 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 
2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 31 คดี แบ่งออกได้ ดังนี้ 
   1. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานี จ านวน 6 คดี  คดีที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จ านวน 13 คดี และคดีท่ีถึงท่ีสุดแล้ว จ านวน 12 คดี 
   2. คดีที่มหาวิทยาลัยชนะคดี จ านวน 19 คดี แพ้คดี จ านวน 5 คดี และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
คดี จ านวน   คดี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  สรุปคดีปกครองเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี รวม 31 คดี ดังนี้ 
    1. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานี จ านวน 6 คดี  คดีที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จ านวน 13 คดี  และคดีที่ถึงที่สุดแล้ว จ านวน 12 คดี 
     2. คดีที่มหาวิทยาลัยชนะคดี จ านวน 19 คดี แพ้คดี จ านวน 5 คดี และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
คดี จ านวน   คดี 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๖  ผลการพิจารณาข้อพิพาทของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการ 
    ด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คดีระหว่าง 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
        ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  1. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการ
ยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ กรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชด ใช้       
ค่าสินไหมทดแทนในฐานผิดสัญญาฝากทรัพย์  โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คจนเป็นเหตุให้
นายวัชระชัย เขียวโพธิ์ ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง น าเช็คที่ได้ปลอมลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย
เช็คไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารกรุงไทย จ านวน ๑๖ ฉบับ แล้วน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตนเอง ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเป็นเงินจ านวน ๒,๘๗๖,๕๐๐ บาท  (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน-           
ห้าร้อย)  

2. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ส านักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทในกรณี 
ดังกล่าวสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องรับผิดต่อมหาวิทยาลัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๘ และมาตรา ๖๕๙ วรรคสาม แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไม่ยิ่ง
หย่อนกว่ากัน จึงวินิจฉัยให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รับผิดชดใช้เงินตามเช็คปลอมจ านวน ๑๖ ฉบับ ในอัตรา
กึ่งหนึ่ง จ านวน ๑,๔๓๘,๒๕๐ บาท (๒,๘๗๖,๕๐๐ หารด้วย ๒) ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ก าหนด
ดอกเบี้ยให้ เนื่องจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และสมควรที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะได้เจรจากันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง หากไม่สามารถตกลงกันได้หรือมีข้อโต้แย้ง 
            ประการ… 



๙ 
  
ประการใด ขอให้แจ้งส านักงานอัยการสูงสุดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ เมื่อพ้นก าหนดแล้ว 
ส านักงานอัยการสูงสุดจะได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ พิจารณาตัดสินชี้ขาดต่อไป  
 3. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2560 
ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีนี้ฝ่ายธนาคารกรุงไทยฯ เป็นผู้ก่อความเสียหายมากกว่า
มหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทยฯ จึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเต็มจ านวน คือ ๒,๘๗๖,๕๐๐ บาท หรือ
มิฉะนั้นจะต้องมีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด เช่น ความเสียหายจ านวน ๒,๘๗๖,๕๐๐ บาท 
ธนาคารกรุงไทยฯ จะต้องรับผิดจ านวน ๑,๙๑๗,๖๖๖.๖๖ บาท (๒ ใน ๓) ส่วนมหาวิทยาลัยควรจะต้องรับผิดจ านวน 
๙๕๘,๘๓๓.๓๓ บาท (๑ ใน ๓) เป็นต้น และที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นส านักงานกฎหมายและ             
นิติการที่เสนอมา  
 4. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แจ้งให้ธนาคารกรุงไทยฯ รับผิดชดใช้เงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัยเต็มจ านวน คือ ๒,๘๗๖,๕๐๐ บาท และหากธนาคารกรุงไทยฯ มีผลการพิจารณาเป็นประการใด
ขอให้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว
ธนาคารกรุงไทยฯ ก็ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณามายังมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด      
  5 มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 2560 ถึงอัยการสูงสุดเพ่ือแจ้งผลการเจรจาใน
กรณีดังกล่าวเพ่ือให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินชี้ขาดต่อไป   
    ๒. ข้อเท็จจริง     

 2.1 ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ที่ อส ๐๐๒๐/๙๖๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า 
อัยการสูงสุดได้เสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า กรณีพิพาท
นี้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีวิชาชีพในด้านการรับฝากเงินจาก
ประชาชน การปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่ควรจะต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ในคดีนี้หากเจ้าหน้าที่ ธนาคารฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะสังเกตได้ว่าเช็คของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่มีผู้น ามาขึ้นเงินนั้นมีการปลอมลายมือชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ซึ่งธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                          
สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นได้แต่ธนาคารฯ ยังคงจ่ายเงินให้ไปแก่บุคคล
ผู้น าเช็คนั้นมาเบิกเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความเสียหาย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  จึงต้อง
รับผิดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐8 และมาตรา ๖๕๙                            
วรรคสาม 

แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและงบประมาณการรับและการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการ               
รับจ่ายเงินและหนี้การขอเบิกเงินฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปล่อยปละ
ละเลยเป็นเหตุให้นายวัชระชัย เขียวโพธิ์ อาศัยช่องทางดังกล่าวกระท าทุจริตเอาเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไปได้โดยง่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 

จึงเห็นควรตัดสินชี้ ขาดให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) รับผิดชดใช้ เงินตามเช็คปลอม                      
จ านวน ๑6 ฉบับ ในอัตรากึ่งหนึ่ง จ านวน ๑,๔๓8,๒๕๐ บาท (๒,8๗๖,๕๐๐ หารด้วย ๒) ให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยไม่ก าหนดดอกเบี้ยให้เนื่องจากคู่กรณีท้ังสองฝ่ายต่างเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 

  
   2.2 ส านักงาน… 



๑๐ 
  

 2.2 ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เสนอความเห็น
ต่ออธิการบดี สรุปว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาข้อพิพาทของ
คู่กรณีและมีค าวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้วให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด และวรรคสองก าหนดว่า หากปรากฏว่า
คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการภายในเวลาหกสิบวันนั บแต่วันที่ได้รับแจ้ง                                
ค าวินิจฉัยชี้ขาด ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานอัยการสูงสุดทราบ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย
ดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นสมควรมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช าระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจ านวน ๑,๔๓8,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ภายใน 60 วัน      
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยจากส านักงานอัยการสูงสุด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที่ 393-0-18588-1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือสั่งจ่ายเช็คในนามมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือช าระเป็นเงินสด ณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 หากธนาคารกรุงไทย เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
ค าตัดสินชี้ขาดดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                
ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ต่อไป 
และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบ  

2.3 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขอให้ช าระเงิน
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่มหาวิทยาลัยจ านวน ๑,๔๓8,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)      

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยจากส านักงานอัยการสูงสุด หากธนาคารกรุงไทยฯ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามค าตัดสินชี้ขาดดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดให้
ส านักงานอัยการสูงสุดทราบเพ่ือให้มีหนังสือเสนอให้ประธานกรรมการมีหนังสือถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้มีอ านาจ
ก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเพ่ือแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว 
และหากยังคงเพิกเฉยอยู่อีกให้ประธานกรรมการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก
ธนาคารกรุงไทยแต่อย่างใด  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การด าเนินการของมหาวิทยาลัยดังนี้  
(1) ผลการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วน 

ราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รับผิดชดใช้เงินตามเช็คปลอม จ านวน  ๑6 ฉบับ ในอัตรากึ่งหนึ่ง จ านวน                                              
๑,๔๓8,๒๕๐ บาท (๒,8๗๖,๕๐๐ หารด้วย ๒) ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ตามส านักงาน
อัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๒๐/๙๖๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ   
พิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้  
เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาข้อพิพาทของคู่กรณีและมีค าวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้วให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดเป็น
ที่สุด   

(2)  การที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขอให้
ช าระเงินตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่มหาวิทยาลัยจ านวน ๑,๔๓8,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

              ภายใน… 



๑๑ 
  
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยจากส านักงานอัยการสูงสุด หากธนาคารกรุงไทยฯ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามค าตัดสินชี้ขาดดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยการพิจารณา ชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ต่อไป  

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   ๑.๒.๗  รายงานผลการด าเนนิงานตามมติสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้  
       ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของคณะนิติศาสตร์   
       คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
       ศาสตร์ 

            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติมอบ              
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หารือในการ
ด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดรายได้ 

คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้
หารือร่วมกับศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 เพ่ือหาแนวทางในการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด เพ่ือ
น าเสนอแนวทางดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

กองแผนงานได้แจ้งคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มายังกองแผนงาน เพ่ือที่กองแผนงานจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 29 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะนิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (โครงการ/กิจกรรมที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 26 มกราคม 2561) มีทั้งหมด 13 โครงการ 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 4,623,300 บาท มีการด าเนินงานเสร็จสิ้นรวม 4 โครงการ รวมงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 59 ,500 บาท มีต้นทุนในการด าเนินงาน (รวมหักค่าสาธารณูปโภค 5% ให้มหาวิทยาลัย) 446,023 
บาท  มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 151,4   บาท  และมีโครงการ/กิจกรรมที่มิได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 โครงการ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจ านวนน้อยกว่าจุดคุ้มทุน   

 
 
 
 
 
 

                 ตารางที่  1 ...



๑๒ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะนิติศาสตร์ 
 

แผน

ประมาณการรายรับ 
(บาท)

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ได้ด าเนินการ
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)
โครงการ/กิจกรรมท่ีเคยเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 26 
มกราคม 2561

1 หลักสูตรกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 438,200                               -    ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

                              -                          -   

2 หลักสูตรอบรมกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี 448,200                    144,000                              -                      137,300                  6,700

3 หลักสูตรการบริหารการประชมุสภาท้องถ่ิน 521,600                    148,200                              -                        95,100               53,100
4 หลักสูตรการอบรมวินัยเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษา 319,600                               -    ไม่ได้ด าเนินการ 

เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

5 หลักสูตรการอบรมวินัยเก่ียวกับครู 114,800            ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

6 โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรม

168,400            ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ต้นทุนในการด าเนินงาน
(รวมหักค่าสาธารณูปโภค

 5% ให้มหาวิทยาลัย
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 



๑๓ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะนิติศาสตร์ (ต่อ) 
 

แผน

ประมาณการรายรับ 
(บาท)

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ได้ด าเนินการ
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)
7 หลักสูตรกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 438,200            ไม่ได้ด าเนินการ 

เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

8 หลักสูตรอบรมกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี 448,200            ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

9 หลักสูตรการบริหารการประชมุสภาท้องถ่ิน 521,600                    105,300                              -                        90,345               14,955

10 หลักสูตรการอบรมวินัยเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษา 319,600                    200,000                              -                      123,278               76,722

11 หลักสูตรการอบรมวินัยเก่ียวกับครู 114,800                               -    ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

                              -                          -   

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ต้นทุนในการด าเนินงาน
(รวมหักค่าสาธารณูปโภค

 5% ให้มหาวิทยาลัย
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 

 

 



๑๔ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะนิติศาสตร์ (ต่อ) 
 

แผน

ประมาณการรายรับ 
(บาท)

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ได้ด าเนินการ
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)
12 โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน

กระบวนการยุติธรรม
168,400                               -    ไม่ได้ด าเนินการ 

เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

                              -                          -   

13 โครงการหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับครูมัธยม 3 หลักสูตร : 
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

601,700                               -    ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากผู้สมัครเข้า
อบรมมีจ านวนน้อยกว่า
จุดคุ้มทุน

                              -                          -   

        4,623,300          597,500                              -                      446,023             151,477รวมท้ังส้ิน

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ต้นทุนในการด าเนินงาน
(รวมหักค่าสาธารณูปโภค

 5% ให้มหาวิทยาลัย
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 

 

ข้อมูลจากคณะนิติศาสตร์ รายงานเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2561 
 
 
 
 
 



๑๕ 
  
2. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (โครงการ/กิจกรรมที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 26 มกราคม 2561) มีทั้งหมด 6 โครงการ 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 6,115,000 บาท มีการด าเนินงานรวม 5 โครงการ รวมงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 2,862,400 บาท มีต้นทุนในการด าเนินงาน (รวมหักค่าสาธารณูปโภค 5% ให้มหาวิทยาลัย) 
1,421,285 บาท และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 77,731 บาท  และมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 โครงการ คือโครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 
84,600 บาท  มีการด าเนินงานแล้วเสร็จและมีต้นทุนในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 84,600 บาท  ไม่มีก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2...



๑๖ 
  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์  
 

การด าเนินงานเสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)

โครงการ/กิจกรรมท่ีเคยเสนอสภามหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 26 มกราคม 2561
โครงการเพ่ิมรายได้ 1 กิจกรรมตุ้มโฮมสิงห์แสด ประจ าปี 2561 เพ่ือจัดหา

ทุนการศึกษา
                    50,000 0                50,000                              -   

2 ส ารวจความพึงพอใจ (ค่าสาธาฯ)                2,000,000            1,274,615             725,385                     63,731
3 โครงการวิจัย ฯ จากแหล่งอ่ืนๆ  (ค่าสาธาฯ)                1,000,000               718,100             281,900                              -   
4 สิงห์แสดป้ันดาว คร้ังท่ี 1                   377,000                 19,000             358,000
5 ให้บริการเชา่ห้องประชมุ                     20,000              14,000.0                  6,000                     14,000

โครงการลดรายจ่าย 6 ประหยัดพลังงาน                2,668,000          836,685.15

รวม                6,115,000            2,862,400          1,421,285                           -                       77,731
โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม
กิจกรรมรับนักศึกษาตามแผน 1 ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์                     84,600                 84,600                  84,600                              -   

                    84,600                 84,600                         -                    84,600                              -   
               6,199,600            2,947,000          1,421,285                  84,600                     77,731

รวม

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

รวมท้ังส้ิน  
 

ข้อมูลจากคณะรัฐศาสตร์ รายงานเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
 

 
 



๑๗ 
  
3. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์  ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 4  โครงการ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,208,000 บาท มีการ
ด าเนินงานรวม 4 โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินงาน 3,803,628 บาท มีต้นทุนในการด าเนินงาน (รวม
หักค่าสาธารณูปโภค 5% ให้มหาวิทยาลัย) 2,679,615 บาท และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 
1,124,013 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์  
 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)

1 กิจกรรม/โครงการ 1 : แหล่งทุนบริจาค
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย : ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
"จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : 1 เครือข่าย
คน/บริษัท/ห้างร้าน"
สถานท่ี : คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.
งบประมาณโครงการ  : 85,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร)  : 85,000บาท
 85,000.00 
งบประมาณท่ีได้รับ (ก าไร) ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561  : จ านวน
 143,400 บาท

              85,000          143,400                               -               143,400

2 กิจกรรม/โครงการ 2 : เครือข่ายวิจัย
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ต.ค.2560- ก.ย.2561
แหล่งทุน : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
กองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ   :  236,400.บาท
 236,400.00 
งบประมาณท่ีได้รับ (ก าไร) ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561  :  จ านวน 
 2,735,128  บาท

           236,400       2,735,128                 2,461,615             273,513

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ประเภทโครงการ ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 



๑๙ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

การด าเนินงานเสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)

3 1.อบรมภาษาเพ่ือการส่ือสาร จ านวน 20 คร้ัง
2.อบรมการจัดการการท่องเท่ียว  จ านวน 5 คร้ัง
3.อบรมทักษะการวิจัย  จ านวน 2 คร้ัง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ต.ค.2560- ก.ย.2561
กลุ่มเป้าหมาย : .บุคคลท่ัวไป/นักเรียน/นักศึกษา
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : ห้องเรียนละ 30 คน รวม 810 คน
สถานท่ี : คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.
งบประมาณโครงการ : 2,835,000.บาท
ต้นทุนต่อหน่วย : 1,500 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับหลังหักค่าใชจ่้าย  :1,620,000บาท
 2,835,000.00 
"งบประมาณท่ีได้รับ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2561  : 873,500 
บาท
1 โครงการฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ส าหรับ
นักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies – The 
University of Danang ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
308,000 บาท
2 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
จาก University of Foreign Language, Hue University จ านวน 
102,000 บาท
3.ค่าลงทะเบียนจากกิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 463,500 
บาท"

        2,835,000               873,500                    200,000                 673,500

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ประเภทโครงการ

 



๒๐ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

การด าเนินงานเสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)

4 กิจกรรม/โครงการ 1 :ค่าเชา่ห้องประชมุ/โรงละคร
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ต.ค.2560- ก.ย.2561
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานราชการอ่ืน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .6 หน่วยงาน/.คน
สถานท่ี : ..คณะศิลปศาสตร์  ม.อบ.
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ   : 51,600 บาท

              51,600                 51,600                      18,000                   33,600

โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 1 ไม่มี
        3,208,000            3,803,628                 -                   2,679,615              1,124,013

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ประเภทโครงการ

รวมท้ังส้ิน  
 

ข้อมูลจากคณะศิลปศาสตร์ รายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 
 
 



๒๑ 
  

ทั้งนี้  หากพิจารณาการด าเนินงานหารายได้ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ของคณะศิลปศาสตร์ จะมีผล
การด าเนินงานดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการด าเนินงานจากการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
              ของคณะศิลปศาสตร์ 
 

แหล่งรายได้ ก าไรเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
1. จ านวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 236,400        273,513        
2. จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 2,835,000     673,500        
3. จ านวนเงินรายได้สุทธิจากการบริหารทรัพยากร 516,000        33,600          
4. รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 85,000          143,400        
รวม 3,672,400    1,124,013     

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศิลปศาสตร์ขอใช้ เงินรายได้คงเหลือสะสม รวมทั้งสิ้น 
8,410,900 บาท  ดังนั้น รายรับสุทธิที่ได้จากการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของคณะ  หากไม่มีการอนุมัติให้
ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 

  4. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 
4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ ณ สิ้น
ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ/กิจกรรมที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 26 มกราคม 
2561) มีทั้งหมด 15 โครงการ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 987,250 บาท มีการด าเนินงานเสร็จสิ้นรวม 5 
โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินงาน 312,850 บาท มีต้นทุนในการด าเนินงาน (รวมหักค่า
สาธารณูปโภค 5% ให้มหาวิทยาลัย) 80,000 บาท และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 267,850 บาท 
และมีโครงการ/กิจกรรมที่มิได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 
639,400 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยืมเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย จ านวน 3,345, 62 บาท  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการด าเนินงานของ
คณะ  ดังนั้น ก าไรสุทธิที่ได้ไม่เพียงพอในการด าเนินงานของคณะ  หากไม่มีการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

        ตารางท่ี 5...   



๒๒ 
  
ตารางท่ี 5  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
โครงการ/กิจกรรมท่ีเคยเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 26
มกราคม 2561

1

1. รายวิชา GE 1.1 รายวิชา  2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง
ดร.ต๊ิก แสนบุญ
ชื่อรายวิชา : 2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม :  ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  80 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  20,000  บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 250 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม : ผู้สอนไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนนอกเหนือ
เงินเดือน
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  20,000 บาท
เจ้าของโครงการ :  ดร.ต๊ิก  แสนบุญ

              20,000            20,000                               -                 20,000

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 
 
 
 
 



๒๓ 
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
2. หลักสูตรระยะส้ัน 2.1 ชื่อโครงการ : อบรมเทคนิคย้อมผ้าแบบชโิบริ (Shiboro Workhop)

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ก.พ - ส.ค.61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  105 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  37,500 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 1,044 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  15,663 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  21,837 บาท
เจ้าของโครงการ :  นางสาวปิยะนันนท์ กรินรักษ์

              37,500                     37,500                               -                          -   

2.2 ชื่อโครงการ : โครงการฮู้เฮียน เขียนเส้น
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ก.พ 61 และ ส.ค 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  200 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  15,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : - บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  - บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  15,000 บาท
เจ้าของโครงการ : นางสาวขนิษฐา ขันค า และนางสาววดียา เนตรพระ

              15,000            15,000                              -                                 -                 15,000

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
2.3 ชื่อโครงการ : โครงการเสริม-สร้าง-สรรค์ ศิลปะเด็ก

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : เม.ย 61 และ ต.ค 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  80 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  120,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 550 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  22,013 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  97,987 บาท
เจ้าของโครงการ :  นางสาวอนุธิดา  กรองมาลัย และนางสาวลัทธพร 
 จันทองหลาง

           120,000                     -                     120,000                               -                          -   

2.4 ชื่อโครงการ : โครงการค่ายสถาปนิกรุ่นเยาว์
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : มี.ค 61, มิ.ย 61 และ ก.ย 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  120 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  20,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 200 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  8,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  12,000 บาท
เจ้าของโครงการ :  นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ

              20,000                     -                       20,000                               -                          -   

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
2.5 ชื่อโครงการ : โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ

 3 มิติ Sketch Up 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : มี.ค 61, มิ.ย 61 และ ก.ย 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  120 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  40,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 200 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  8,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  32,000 บาท
เจ้าของโครงการ :  นายกรกิฎ   เหล่าสกุล และนายภูดิศ หอมพิกุล

              90,000                     -                       90,000                               -                          -   

3.หลักสูตรส าหรับวัยแรงงาน/ผู้
สูงวัย

3.1 ชื่อโครงการ : หลักสูตรอบรมการป้ันเคร่ืองป้ัน เคร่ืองเรือนดินเผา
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  60 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  75,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 1,158 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  34,749 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  40,251 บาท
เจ้าของโครงการ :  นางสาวขนิษฐา ขันค า

              75,000                     -                       75,000                               -                          -   

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
4.จัดกิจกรรมหารายได้ 4.1 ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม “ไหว้พระ น าฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พ้ืนถ่ินอีสาน”
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 2-4 มีนาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  40 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  120,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 2,000 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  80,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  40,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นายต๊ิก  แสนบุญ

           115,000            80,000                      80,000               35,000

4.2 ชื่อโครงการ : จัดทัศนศึกษาวาดรูปสีน้ าสถาปัตยกรรมเขมร 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  20 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  100,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 3,000 บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  60,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  40,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นายยง  บุญอารีย์

           100,000                     -                     100,000                               -                          -   

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 



๒๗ 
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
5.งานระดมทุน 5.1 ชื่อโครงการ : ผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา "ตุ้มโฮม เพ่ือนพ้อง น้องพ่ี 

ศิษย์เก่า ชาวศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม :  ก.พ 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  50,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  :  - บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  - บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  50,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์

              46,850            46,850                               -                 46,850

5.2 ชื่อโครงการ : การรับสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ จากหน่วยงาน
ภายนอก
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : มี.ค 61
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  100,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : - บาท/คน
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  - บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  100,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์

           151,000          151,000                              -                                 -               151,000

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)
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     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
5.3 ชื่อโครงการ : ขายผลิตภัณฑ์ (ผ้าคลุมไหล่)

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  50 ชิ้น
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  15,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 100 บาท/ชิ้น
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  5,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  10,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร

              15,000                     -                       15,000                               -                          -   

5.4 ชื่อโครงการ : ขายผลิตภัณฑ์ (เซรามิกส์)
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  100 ชิ้น
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  19,900 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 50 บาท/ชิ้น
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  5,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  14,9000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร

              19,900                     -                       19,900                               -                          -   

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 
 



๒๙ 
  
ตารางท่ี 5  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน
เสร็จส้ิน 
(บาท)

ไม่ด าเนินการ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(7)
5.5 ชื่อโครงการ : ขายผลิตภัณฑ์ (เข็มกลัด)

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  300 ชิ้น
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  12,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 15 บาท/ชิ้น
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  4,500 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  7,500 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร

              12,000                     -                       12,000                               -                          -   

6.หน่วยนวัตกรรมการออกแบบ
และศิลปะลุ่มน้ าโขง

6.1 ชื่อโครงการ : โครงการ บริการวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 2561
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 
กลุ่มเป้าหมาย :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย :  50 คน
สถานท่ี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งบประมาณโครงการ :  150,000 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย  : 3,000 บาท
ต้นทุนต่อกิจกรรม :  126,000 บาท
งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  24,000 บาท
เจ้าของโครงการ :   นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร

           150,000                     -                     150,000                               -                          -   

           987,250          312,850                   639,400                      80,000             267,850รวมท้ังส้ิน

ประเภทโครงการ ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ประมาณการรายรับ 
(บาท)

ผลการด าเนินงาน (บาท) ต้นทุนในการด าเนินงาน
(บาท)

ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน

(บาท)

 
ข้อมูลจากคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561



๓๐ 
  

จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของ                                                          
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. คณะต่างๆ ควรรายงานทางการเงินด้านการหารายได้และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในอีก ๕ ปี 

ข้างหน้า 
๒. คณะต่างๆ ควรมีข้อมูลทางการเงินเพ่ือน ามาวิเคราะห์ทางด้านการเงินส าหรับรายได้และรายจ่าย

ย้อนหลัง ๕ ปี และไปข้างหน้าอีก ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
๓. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศทางด้านสถานะทางการเงินและบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย  โดยคณะท างานดังกล่าวประกอบด้วย  

  ๑) นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์   ประธานคณะท างาน 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๒) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   รองประธานคณะท างาน 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   คณะท างาน 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) คณะท างานที่ได้รับการมอบหมายจากอธิการบดี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๘  รายงานการบริหารจัดการเรื่องการเงินของคณะ ๔ คณะ ร่วมกับกรรมการ 

      สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                   รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีมติ
ให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ให้ค าแนะน าการหารายได้จาก
การจัดการบริการวิชาการ หรือการจัดหลักสูตรอบรม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่ม
นนท์  ได้ประชุมร่วมกับคณบดีทั้ ง 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ                          
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็น
หารือดังนี ้

1. คณะควรจัดการหารายได้จากการจัดการอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นที่มีผู้สนใจเรียน และมี 
ผลการด าเนินงานที่ได้ผลตอบแทนสูง  
 
                 ๒. จากการ… 



๓๑ 
  

2. จากการด าเนินงานของคณะที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานได้รับผลตอบแทนน้อย มีกลุ่มเป้าหมายไม่ 
ชัดเจนและประสบปัญหากลุ่มผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้หลายหลักสูตรต้องยกเลิก 

3. เสนอให้คณะพิจารณาว่าจะสร้างหลักสูตรใด ที่มี impact และมีผู้สนใจเรียน โดยเน้นไปที่ความ 
ต้องการในพ้ืนที่  โดยการด าเนินการไม่จ าเป็นต้องใช้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ควรใช้อาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียง
ภายนอกร่วมสอน  

4. หากมีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการใด ให้สรุปรวบรวมและแจ้งต่อรองศาสตราจารย์ธนชาติ                
นุ่มนนท์ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 

5. ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรด้านส านักงาน โดยขอให้จัดตั้งหน่วยจัดการ 
บริการวิชาการข้ึน เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ  

6. ที่ประชุมเห็นชอบให้ มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2561  
เวลา 16.00 น ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

และในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น  ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกับผู้แทน 
ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตรฺ์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม โดยมี                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร และผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมหารือ   
 

ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ร่วมกับผู้แทนทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตรฺ์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ 
ผู้แทนทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตรฺ์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม  
โดยสรุปประเด็นหารือได้ดังนี้ 

1. คณะรัฐศาสตร์ สนใจจัดหลักสูตรการเรียนต่อเนื่อง สาขารัฐศาสตร์ ระยะเวลา 2  ปี ส าหรับกลุ่ม 
ข้าราชการทหาร ต ารวจ ชั้นประทวน และการจัดหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ การสอบปลัดอ าเภอ การบริ หารจัดการ
พัสดุ การจัดการบัญชี รวมถึงการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ลักษณะ dinner talk ระหว่างนักการทูตจากประเทศต่างๆ 
ร่วมกับนักธุรกิจในพ้ืนที่ เป็นต้น โดยมีอุปสรรคเรื่องการฝึกงานของนักศึกษา เนื่องจากจะท าให้ระยะเวลาเรียนเกิน 2 
ปี โดย รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  ให้ความเห็นว่า การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว อยู่ในกลุ่มท่ีมีการแข่งขันสูง            
มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เปิดสอนอยู่แล้ว และต้องท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรับนักศึกษา             
การประมาณการได้รับและรายจ่าย และความต่อเนื่องของหลักสูตร และควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิชา
อ่ืนๆ 

2. คณะนิติศาสตร์ เน้นเรื่องการผลิตบัณฑิต โดยจะมุ่งเน้นไปแก้ปัญหาเรื่องนักศึกษาตกออกของ 
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการจัดสอบกลางภาค และการจัดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือกลุ่มนายต ารวจชั้นประทวน ที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายมา โดยจะจัดท าหลักสูตรเป็นลักษณะของ block course 
หรือ module ที่สามารถเก็บหน่วยกิตและผลการเรียนได้ โดยจะปรับระยะเวลาการศึกษาลงให้เหลือ 3 ปี โดย                             
รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  ให้ความเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนัก และมีการแข่งขันสูง ต้องมีการ
ส ารวจความต้องการของผู้เรียนให้ชัดเจน และกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนจ ากัด และเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ คณะฯ ควรเปิด
ให้ผู้ที่สนใจเรียนเฉพาะรายวิชา สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยอาจจะแยกระบบลงทะเบียนออกจากระบบทะเบียนของ
นักศึกษาภาคปกติ และมอบให้คณะท าการศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
               ๓. คณะศิลปศาสตร์… 



๓๒ 
  

3. คณะศิลปศาสตร์ ในกลุ่มหลักสูตรในกลุ่มท่ีมีผู้ให้ความสนใจสูง เช่นหลักสูตรด้านภาษา ได้มีการ 
จัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน โดยได้ด าเนินการจัดท า MOU ร่วมกับบริษัท Thiaflight ไปแล้ว ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท าหลักสูตร คาดว่าจะเริ่มเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2563  โดยอาจมีปัญหาในการ
ด าเนินการ เรื่องค่าตอบแทนที่สูงของผู้สอนจากภายนอก และในส่วนของหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนน้อย เช่น            
พละศึกษา หรือประวัติศาสตร์ จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ด้านวิชาชีพครู เพื่อให้อาจารย์กลุ่มนี้ได้มีภาระงานเพิ่มขึ้น โดย
จะจัดท า MOUร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะไม่มีอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาชีพครูโดยตรง มาเป็นอาจารย์
ร่วมสอนในหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ให้ความเห็นว่า ให้คณะฯ เร่งด าเนินการด้านการจัดท า
หลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากล่าช้าจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4. ที่ประชุมเสนอให้จัดการประชุมผ่านระบบ teleconference เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ 
คณะทั้ง 4 คณะ ในวันที่ 27 กันยายน 2561  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. คณะทั้ง ๔ คณะ ควรท าข้อมูลด้านการเงินที่เป็น Cash flow analysis  ส าหรับข้อมูลย้อนหลัง        
๕ ปี และข้อมูลไปข้างหน้าอีก ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. คณะต่างๆ ควรมีการหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือหาแนวทางการหารายได้
เพ่ิมข้ึน 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของแต่ละคณะ และควรมีการก ากับดูแล
เรื่องการหารายได้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะท้ัง ๔  คณะ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
         

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้ าที่  ๓ ๗   มติ ที่ ป ระชุ ม   แ ก้ ไข เป็ น   มอบ คณ ะนิ ติ ศ าสตร์   คณ ะรั ฐศ าสตร์                                      

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์  ด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้และการ
ลดรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน และด าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี  โดยให้ด าเนินการคู่ขนานกับการจัดท าแผน  และมอบกองแผนงานติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานและเสนอสภามหาวิทยาลัยทุก ๒ เดือน  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  หากคณะต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤต
ทางด้านการเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
เห็นสมควร  

 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระท่ี  ๓...    



๓๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 4  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

   - ย้ายระเบียบวาระการประชุมไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๒.๗ 
             

  ๓.๒  รายงานการบริหารจัดการเรื่องการเงินของคณะ ๔ คณะ ร่วมกับกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

           - ย้ายระเบียบวาระการประชุมไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๒.๘ 
 

  ๓.๑  แผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                               กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการจ้างด้วยเงินรายได้ 
ส่งผลให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับที่ประมาณการไว้ และเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน คณะฯ จึงมีความจ าเป็นในการขอยืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้จ่าย
เป็นค่าจ้างเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   จ านวน      ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน   ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   จ านวน  ๓,๐๙๔,๗๙๐.๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   จ านวน     ๕๙๙,๖๒๐.๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   จ านวน  2,746,142.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น                      ๑๕,๖93,๓8 .๗๙  บาท  
 (สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓๑  

มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร เดือนมิถุนายน 
– กันยายน 2561 จ านวน 2,746,142 บาท และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการ
ทบทวนแผนการคืนเงินยืมของคณะใหม่อีกครั้ง และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ ต่อไป ซ่ึงคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ขอถอนเรื่องเพ่ือทบทวนแผนการคืนเงินยืมทุนส ารอง
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดภายในระยะ 10 ปี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการประชุม หารือ และได้ร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจัดท าเป็นแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การเงินนั้น  

 
       ซึ่งประกอบ... 



๓๔ 
  

ซึ่งประกอบไปด้วยด้านรายรับ และด้านลดรายจ่าย และคณะได้ด าเนินการดังนี้ 
ด้านเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย  

 ๑. เพ่ิมจ านวนนักศึกษา : จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ลดการตกออกของนักศึกษา : แผนการลดการตกออก  
 ๓. เพ่ิมรายวิชาศึกษาท่ัวไป : จ าท าแผนการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ๔. เปิดหลักสูตรระยะสั้น : แผนการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น 
 ๕. ให้บริการทางวิชาการ : แผนการด าเนินงานการบริการวิชาการ 
 ๖. ระดมทุน : แผนการระดมทุน/การจัดกิจกรรม 
 ๗. หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและศิลปะลุ่มน้ าโขง: แผนการด าเนินงานหน่วยนวัตกรรมฯ 

ด้านลดรายจ่าย ประกอบด้วย 
 ๑. การประหยัดพลังงาน : แผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ๒. ลดค่าวัสดุสิ้นเปลือง : แผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ๓. ลดงบบุคลากร/ตรึงอัตราก าลัง : แผนการลดอัตราก าลัง/ตรึงอัตราก าลัง 

และจากการจัดท าแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ได้ด าเนินการและประมาณการรายได้ และรายจ่าย ระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทราบงบประมาณของคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จะใช้ประกอบการคืนเงินยืมกองทุนส ารองมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561-2565 ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(เสนอโดยคณะคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ประมาณการเงินรายได้ ปงีบประมาณ 2561-2565 

รายการ/ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
ประมาณการรายรับเต็ม 8,914,635.00   10,633,800.00  12,281,000.00  11,635,200.00  8,914,635.00  

1.ประมาณการรายรับ 
(หลังหักเงินฝากเข้ากองทุน) 

7,429,400.00   8,507,040.00   9,824,800.00   9,308,160.00   7,429,400.00  

2.รายรับจากการ
ด าเนินงาน/เงินสนับสนนุ
จากหน่วยงานภายนอก (มา
จากแผนการหารายได้จาก 
รวม (4) ) 

 -     871,203.30   874,668.30   1,328,479.80   -    

รวมประมาณการรายรบั 
(1)+(2) 

7,429,400.00   9,378,243.30   10,699,468.30   10,636,639.80   10,908,511.80  

3.ประมาณการรายจา่ย      

   3.1 งบบุคลากร 
(ปีงบประมาณ 2562-
2565 ปรับการจา้ง
พนักงานจากเงินรายไดไ้ป

 7,632,207.00   6,833,520.00   7,124,018.40   7,376,387.14   7,638,850.62  



๓๕ 
  

ประมาณการเงินรายได้ ปงีบประมาณ 2561-2565 

รายการ/ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
เป็นเงินงบประมาณแผน่ดิน
ตามอัตราที่ว่าง จ านวน 
1,544,640 บาท 
   3.2 งบด าเนินงานจัด
การศึกษา (ค่าด าเนินการ
ตามแผนหักค่าใช้จา่ยที่
ประหยัดได้ ข้อ 5.2-5.3) 

 2,526,300.00   2,544,723.30   2,799,195.00   2,800,000.00   2,800,000.00  

รวมประมาณการรายจ่าย 
(3.1)+(3.2) 

10,158,507.00   9,378,243.30   9,923,213.40   10,176,387.14  10,438,850.62  

รวม ประมาณการรายรบั 
ลบ ประมาณการายจ่าย  

-2,746,142.00  -     776,254.90   460,252.66   469,661.18  

เงินยืมกองทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั 

 2,746,142.00      

รายรับสมดุลรา่ยจ่าย   สมดุล (ติดหนี้
เงินยืม)  

รายรับสมดุล
รายจ่าย  

 รายรับมากกว่า
รายจ่าย  

 รายรับมากกว่า
รายจ่าย  

 รายรับมากกว่า
รายจ่าย  

4.แผนการหารายได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 

     

   4.1 รายวิชา GE  20,000.00   60,000.00   60,000.00   60,000.00   60,000.00  

   4.2 อบรมหลักสูตรระยะ
สั้น non degree 

 186,837.00   586,837.00   586,837.00   1,086,837.00   1,086,837.00  

   4.3 จัดกิจกรรมหา
รายได ้

 116,000.00   116,000.00   116,000.00   116,000.00   116,000.00  

   4.4 งานบริการวชิาการ 
งานวิจยัและงานท านุฯ (ค่า
สาธารณปูโภค 5%) 

 735,000.00   38,500.00   42,350.00   46,585.00   46,585.00  

   4.5 งานระดมทนุ  197,850.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00  

   4.6 หน่วยนวตักรรมการ
ออกแบบและศิลปะลุ่มน้ า
โขง 

     

รวม (4) 
หมายเหตุ ตั้งแผนร้อยละ 
90 ของรายรับ 

 1,255,687.00   951,337.00   955,187.00   1,459,422.00   1,459,422.00  

5. ประมาณการลดรายจ่าย      

   5.1 ด้านบุคคลากร   214,720.00      

   5.2 ด้านพลังงาน  -     21,889.00   20,793.00   19,754.00   19,754.00  

   5.3 ด้านวัสดสุิ้นเปลือง  26,116.00   27,421.00   28,792.00   30,231.00   33,254.00  



๓๖ 
  

ประมาณการเงินรายได้ ปงีบประมาณ 2561-2565 

รายการ/ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม (5)   240,836.00   49,310.00   49,585.00   49,985.00   53,008.00  

 

และจากการประมาณการรายรับรายจ่าย ลดรายจ่าย โดยด าเนินการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ คณะฯจะมีประมาณการเหลือจ่าย
สะสมสิ้นปีจากตารางประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ประมาณการเหลือจ่ายสะสมสิ้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   จ านวน ๑,๒๕๕,๖๘๗  บาท 
ประมาณการเหลือจ่ายสะสมสิ้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   จ านวน ๗๗๖,๒๕๔.๙๐  บาท 
ประมาณการเหลือจ่ายสะสมสิ้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   จ านวน ๔๖๐,๒๕๒.๖๖  บาท 
ประมาณการเหลือจ่ายสะสมสิ้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   จ านวน ๔๖๙,๖๖๑.๑๘  บาท 
 รวมประมาณการเงินเหลือสะสม                         จ านวน ๒,๙๖๑,๘๕๕.๗๔  บาท 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอแผนการคืนเงินทุน
ส ารองของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แผนการช าระเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอโดยคณะคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

จ านวน
ปี 

พ.ศ. แผนการช าระหนี้ 
๑๕,๖๙๓,๓๘๗.๗๙ (บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

๑ ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๕,๕๗๖,๓๕๒.๗๙  
๒ ๒๕๖๓ ๕๙๓,๒๗๖.๗๙ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๓ ๒๕๖๔ ๘๐๐,๐๐๐  ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ 
๔ ๒๕๖๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐  ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ 
๕ ๒๕๖๖ ๑,๖๐๐,๐๐๐  ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ 
๖ ๒๕๖๗ ๑,๖๐๐,๐๐๐  ๙,๙๐๐,๐๐๐ 
๗ ๒๕๖๘ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ 
๘ ๒๕๖๙ ๒,๖๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๙ ๒๕๗๐ ๒,๗๐๔,๑๗๐ ๒,๒๙๕,๙๔๑   

๑๐ ๒๕๗๑ ๒,๒๙๕,๙๔๑   ๐.๐๐  
รวม ๑๕,๖๙๓,๓๘๗.๗๙  

  

จากการตรวจสอบของกองแผนงาน พบว่า คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการยืมเงินทุน 

ส ารองของมหาวิทยาลัย อยู่จ านวน 2 ,064,120 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

     ตารางท่ี 3... 



๓๗ 
  
ตารางท่ี 3  หนี้เงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย อนุมัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ .ศ. 2560 หมวด ๕ วิธีการ
งบประมาณ ข้อ ๒๐ การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายรับในแต่ละปี  
 จากวิธีการงบประมาณดังกล่าว หากพิจารณาส่วนต่างของประมาณการรายรับและรายจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา คณะศิลปประยุกต์จะมีประมาณการเงินเหลือจ่ายสะสมจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๔ ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี 4... 

ปีงบประมาณ จ านวนเงินยืม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548  ,32 ,1 0 ครั้งที่ 5/254  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 254  เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

พ.ศ. 2548 2,280,200 ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใหม่ 

พ.ศ. 2555 1, 80,22  ครั้งที่ 14 /2554 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เพ่ือเป็นค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเพิ่มจากนโยบายของรัฐบาล 

พ.ศ. 2556 600,000 ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556  เพ่ือใช้เป็นงบ
บุคลากรและการบริหารจัดการภายในคณะ 

พ.ศ. 255  8,652,835. 9 ครั้งที่ 3/255  เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม 255  เพ่ือใช้เป็นงบ
บุคลากรและการบริหารจัดการภายในคณะ และงบประมาณเพ่ือ
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 3,094, 90 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2558  เพ่ือเป็นค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2560 599,620 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560  เพ่ือเป็นค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 2,746,142 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

รวม 27,088,984.79  



๓๘ 
  
ตารางท่ี 4  ประมาณการเงินเหลือจ่ายสะสมจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๔ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  รอ้ยละ 100 ร้อยละ 80 ส่วนต่าง 

2561 (ประมาณการครั้งที่ 2 
สิงหาคม 2561) 

10,433,๐๐๐ 8,346,400 2,086,600 

2562 11,840,600 9,4 2,500 2,368,100 
2563 12,998,300 10,398,600 2,599,700 
2564 13,344,100 10,675,300 2,668,800 
รวม 48,616,000 38,892,800 9,723,200 

  

 ดังนั้น หากการรับนักศึกษาใหม่และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของ               
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์จะสามารถคืนเงินที่ยืมจากเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจากเงินเหลือจ่ายสะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ไม่ น้อยกว่าปีละสองล้านบาท และหาก                        
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถหารายได้จากแหล่งอ่ืนตามแผนการหารายได้ที่เสนอไว้ในแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเป้าหมายประมาณการเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 

ค่าเป้าหมาย (บาท) 98 ,250 1,322,000 1,295,400 1,384,900 

ผลการด าเนินงาน 
(บาท) 

312,850 - - - 

 

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จะมีความสามารถช าระหนี้ได้ปีละประมาณ 2.5-3.5 ล้านบาท 
หรือจะสามารถช าระหนี้วงเงิน 2 ,088,984. 9 บาท ภายในระยะเวลา 8-11 ปี  

 

ตารางที่ 5 แผนการช าระหนี้เงินยืมจากเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอโดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จ านวนปี พ.ศ. แผนการช าระหนี้ 
27,088,984.79 (บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

๑ ๒๕๖๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 25,088,984.79 
๒ ๒๕๖๓ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 22,588,984.79 
๓ ๒๕๖๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 20,088,984.79 
๔ ๒๕๖๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 17,588,984.79 



๓๙ 
  

จ านวนปี พ.ศ. แผนการช าระหนี้ 
27,088,984.79 (บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

๔ ๒๕๖๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 17,588,984.79 
๕ ๒๕๖๖ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 15,088,984.79 
๖ ๒๕๖๗ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 12,088,984.79 
๗ ๒๕๖๘ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 9,088,984.79 
๘ ๒๕๖๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 6,088,984.79 
๙ ๒๕๗๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 3,088,984.79 

๑๐ ๒๕๗๑ ๓,๐๘๘,๙๘๔.๗๙ 0 
รวม 27,088,984.79  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแผนการคืนเงินยืมจากเงินทุน
ส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีคณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรหารือร่วมกับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส าหรับจ านวนเงินที่

เป็นหนี้ทุกส่วน และวงเงินที่จะตั้งแผนการช าระหนี้ให้ชัดเจน  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์น าเงินรายได้
คงเหลือจ่ายสะสมของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาตั้งแผนช าระหนี้เงินยืมจากเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

        ๓.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
     ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....                         
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่   ตุลาคม 2554 นั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
ได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
มีมติเห็นชอบให้เสนอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 34 และข้อ 42   

กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับแก้ไขใหม่ และมอบนาย  
โกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง และน าเสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

 

           ๒. คณะกรรมการ... 



๔๐ 
  

๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑                
มีมติเห็นชอบให้เสนอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔   

กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือที่ปรึกษาด้านกฎหมายและสภามหาวิทยาลัย นายโกเมทฯ เพ่ือตรวจสอบ
การเสนอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔ ๓๔ และ ๔๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ปรับแก้ไขตามการ
แนะน าของนายโกเมทฯ แล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีเหตุผลความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

เหตุผลความจ าเป็น   
๑. ข้อ 24 ของข้อบังคับฯ เสนอปรับแก้ไขเนื่องจาก ตามที่ส านักงบประมาณได้มีหนังสือตอบข้อ

หารือถึงประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  โดยส านักงบประมาณได้
ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของส่วนราชการไม่เกินร้อยละ ๖ ของงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า แต่กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ร้อยละ ๗๐ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และร้อยละ ๕๐ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งเมื่อคิดวงเงินเลื่อนขั้นในจ านวนเดียวกันจะคิดเป็นร้อยละ 
๔ ของงบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินเดือน โดยไม่รวมในส่วนของเงินสวัสดิการ  ดังนั้น  เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือน
ให้กับบุคลากรของรัฐควรเป็นไปในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน  จึงก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ๔ ของงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินเดือน ประกอบกับการค านวณการเพ่ิม
ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ส านักงบประมาณพิจารณาจากงบประมาณที่ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้วคิดเพ่ิมค่าจ้างประจ าปี ร้อยละ ๔ เพียงครั้งเดียว แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาล ัยค านวณการเพ่ิมค่าจ้าง 
ร้อยละ ๒ จ านวนสองรอบการประเมิน ซึ่งหากคิดเป็นร้อยละการเพ่ิมค่าจ้างตลอดทั้งปีจะเป็นร้อยละ ๔.๐๔  ซึ่งจะ
เกินกว่าแนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด และจะเป็นภาระทางการงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ข้อ ๓๔ ของข้อบังคับฯ เสนอปรับแก้ไขเนื่องจาก ข้อบังคับฯ ก าหนดให้อนุโลมใช้ระเบียบและ
ข้อบังคับฯ ที่ใช้บังคับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลา
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

3. ข้อ 42 ของข้อบังคับฯ เสนอปรับแก้ไขเนื่องจาก กรณีการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจาก
งานหรือสั่งเลิกจ้างในกรณีต่างๆ มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการ
ปฏิบัติงาน การได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน เว้นแต่  หากปรากฏข้อเท็จจริง
ภายหลังว่าได้แสดงขอ้ความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาเรียกเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดคืนได้  

การเปรียบเทียบข้อบังคับฯ เดิมกับข้อบังคับฯ ที่ขอเสนอปรับปรุงใหม่ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
                   ข้อบังคับฯ... 



๔๑ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) 
ข้อ ๒๔  การเพ่ิ ม เงิน เดื อนประจ าปี  ให้ เพ่ิ ม

เงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนเมษายน 
และครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนตุลาคม    

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเพ่ิมเงินเดือน 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออก
ค าสั่งเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่ง
ตามค าเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด  อธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบ
อ านาจจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังกล่าวก็ได ้

ข้อ ๒๔  การเพ่ิ ม เงิน เดื อนประจ าปี  ให้ เพ่ิ ม
เงินเดือนปีละ ๑ ครั้ง  คือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี   

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการเพ่ิมเงินเดือน 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออก
ค าสั่ งเพ่ิมเงิน เดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ต าแหน่งตามค าเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่
ผู้บั งคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด อธิการบดี
หรือผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจจะสั่ งการให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ 

กรณี ที่ พนักงานมหาวิทยาลั ยด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นเป็นผู้ออก
ค าสั่งเพ่ิมเงินเดือน 

ข้อ 34 พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลากิจส่วนตัว 
(๓) ลาพักผ่อน 
(๔) ลาคลอดบุตร 
(๕) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
(๘) ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๙) การลาประเภทอื่น ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 34 พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลาคลอดบุตร 
(๓) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) ลากิจส่วนตัว 
(๕) ลาพักผ่อน 
(๖) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๙) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
(๑๒) การลาตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

วรรคสอง “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๑) ถึง (๖) ให้
อนุโลมใช้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การ
ลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 

วรรคสอง “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๑) ถึง (๑๑) 
ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม” 

วรรคสาม “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๗) ให้อนุโลม
ใช้ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

ตัดข้อความ 



๔๒ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม” 

ตัดขอ้ความ 

วรรคสี่ “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๘) ให้เป็นไปตาม
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการให้
บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 

ตัดข้อความ 

วรรคห้า “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๙) ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย” 

ตัดข้อความ 

วรรคหก “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้
อนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย” 

วรรคสาม “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้
อนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย” 

วรรคเจ็ด “การได้รับเงินเดือนระหว่างลาให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้
ส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม” 

วรรคสี่ “การได้รับเงินเดือนระหว่างลาให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดย
อนุโลม” 

ข้อ ๔๒ นอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓๙ ให้อธิการบดีมี
อ านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือสั่ง
เลิกจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) ขาดคุณสมบัติทั่ วไปหรือคุณสมบัติ เฉพาะ
ต าแหน่งหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 

(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
สามารถปฏิบั ติ หน้ าที่ ให้ มีป ระสิทธิภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได ้

(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือ
บกพร่องต่อหน้าที่ 

(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ 
๒๑ 

(๖) มีการยุบหรือยกเลิกต าแหน่งหรือยุบหน่วยงาน
ที่ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อยู่  เว้น แต่
มหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ปฏิบัติงานต่อ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่

ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ 

ข้อ ๔๒ นอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓๙ ให้อธิการบดีมี
อ านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือสั่ง
เลิกจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) ขาดคุณสมบัติทั่ วไปหรือคุณสมบัติ เฉพาะ
ต าแหน่งหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 

(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ 

(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือ
บกพร่องต่อหน้าที่ 

(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ 
๒๑ 

(๖) มีการยุบหรือยกเลิกต าแหน่งหรือยุบหน่วยงาน
ที่พนั กงานมหาวิทยาลั ยปฏิบั ติหน้ าที่ อยู่  เว้นแต่
มหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ปฏิบัติงานต่อ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่

ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ 



๔๓ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) 
แต่คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกตามข้อ ๔๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

แ ต่ ค ณ ะก รรม ก าร จ ร รย าบ รรณ แ ล ะวิ นั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไป
จะเป็นการเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกตามข้อ ๔๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างตามวรรค
หนึ่ง ไม่กระทบถึงผลการปฏิบัติงาน การรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์ อ่ืน ใด ในระห ว่างที่ พ นั กงาน
มหาวิทยาลัยผู้นั้นปฏิบัติงาน เว้นแต่การสั่งให้ออก
จากงานหรือสั่งเลิกจ้างตาม (๒) มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาเรียกเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดคืนได้ 
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไดท าการจ้างเพราะการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกใหแ้จ้ง 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที่ 3  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย                                     
โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อน 

 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2561 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
            ขอบเขต… 



๔๔ 
  

 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ UBUFMIS ที่มีหลักฐาน 

และตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 
2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 การน าเสนองบการเงิน  

ซึ่งประกอบด้วย 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 

สินทรัพย์รวม ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน  
205.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 (จ าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มข้ึนจ านวน 311.10 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.86 ซึ่งประกอบด้วย รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้นจ านวน 308.22 ล้านบาท 
รายการเงินลงทุนระยะสั้น(เงินฝากธนาคารฝากประจ า) เพ่ิมขึ้นจ านวน 11.16 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน 
ลดลงจ านวน 105.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ครุภัณฑ์) 

หนี้สินรวม (เจ้าหนี้/ใบส าคัญค้างจ่าย/เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน (หลักประกันสัญญา เงินประกันซอง          
เงินประกันอ่ืนๆ) และรายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ                     
ปีก่อน จ านวน 114.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 

ส่วนทุน (สินทรัพย์สุทธิ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลา
เดียวกัน จ านวน 319.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 

 รายได้รวม ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ไตรมาสที่  3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน                  
1,093.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 991.50 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนจ านวน 101.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.29 เกิดจากการเพ่ิมขึ้น/ลดลง ของรายการ รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ 

บริการ เพ่ิมขึ้นจ านวน 156. 8 ล้านบาท รายได้อ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน 1.22 ล้านบาท(รายได้โรงแรมฯ) 
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจ านวน 11.51 ล้านบาท และรายได้จากเงินงบประมาณ ลดลงจ านวน                                                                                                             
 3. 8 ล้านบาท และรายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน (เงินเหลือจ่ายปีเก่า /รายได้ชดใช้ค่าเสียหาย) เพ่ิมขึ้นจ านวน 
29.2  ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน 
899.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 853.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 
46.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.45 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 3 .09 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพ่ิมขึ้นจ านวน 23.54 ล้านบาท ค่าตอบแทน ลดลงจ านวน 4.29 ล้านบาท ค่าใช้สอย ลดลง
จ านวน 4.29 ล้านบาท ค่าวัสดุ ลดลงจ านวน 8.35 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน 3.64 ล้านบาท 

   
 
            จากผล… 



๔๕ 
  

จากผลการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 193.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 55.52 ล้านบาท 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 

๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ส าหรับรอบระยะเวลา  
9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ / ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (UBUFMIS) 

3. การวิเคราะห์งบการเงิน  
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. กองคลังควรเร่งรัดการจัดท ารายงานการเงินและงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ตาม 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการจัดท าแผนลดรายจ่ายด้านบุคลากรให้เป็นรูปธรรม เนื่องจาก
รายจ่ายด้านงบบุคลากรสูงถึง ๖๐ % ของงบประมาณท้ังหมด 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   และมอบมหาวิทยาลัยและกองคลัง ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 
            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
            คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

          คณบดีคณะนิติศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ            
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินที่
แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรองปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชี
ของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี 
        เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                               
ที่ ๔๒๖๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บัดนี้คณะนิติศาสตร์                           
ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
 
 
                       (๑) งบแสดง... 



๔๖ 
  
         (๑) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
             รายได้จากการด าเนินงาน                             
                  รายได้จากรัฐบาล                                             ๗๓๗,๔๓๙.๗๕ บาท 
                  รายได้จากแหล่งอื่น                                      ๑๕,๗๘๘,๘๓๗.๕๐ บาท 
             รวมรายได้จากการด าเนินงาน                            ๑๖,๕๒๕,๗๐๐.๒๑ บาท 
             ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน                            
                  ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                      ๑๓,๒๗๔,๙๖๖.๕๒ บาท 
                  ค่าตอบแทน                                               ๑,๙๗๐,๒๐๙.๐๐ บาท 
                  ค่าใช้สอย                                                  ๓,๗๘๙,๘๐๔.๐๖ บาท 
                  ค่าวัสดุ                                                        ๙๙๓,๒๕๓.๐๑ บาท 
                  ค่าสาธารณูปโภค                                            ๗๒๑,๘๘๙.๙๕ บาท 
                  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                                    ๑,๑๑๖,๙๕๕.๙๖ บาท 
             รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                       ๒๑,๘๖๗,๐๗๘.๕๐ บาท 
             รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น      ๕,๓๔๑,๓๗๘.๕๐ บาท 
 

            ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมค้างจ่าย ที่เกิด
จากการจัดสรรไม่ตรงตามปีงบประมาณนั้น จากเดิมคณะนิติศาสตร์บันทึกบัญชีเป็นรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน ๓๘,๑๑๐,๙๖๕ บาท  และน าไปปรับปรุงบันทึกบัญชีไว้ในส่วนทุน “รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” 
จ านวน 22,576,127.50.- บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  และได้เพ่ิมค าอธิบายในส่วนของหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแล้ว เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกับกองคลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบันทึกบัญชี 
 

             ตารางรายละเอียดรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรรประจ าเดือน 

1 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 3/2558 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

824,112.50 ธันวาคม 2559 

2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2558 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

1,914,61 .50 มกราคม 2560 

3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

2,018,942.50 กุมภาพันธ์ 2560 

4 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2558 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

9,440 
 

กุมภาพันธ์ 2560 

5 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2557 ครั้งที่ 5 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

2,257,865 
 

มีนาคม 2560 

6 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2557 ครั้งที่ 5 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

560,445 มีนาคม 2560 

  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2557 ครั้งที่ 6 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 
 

394,507.50 มีนาคม 2560 



๔๗ 
  

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรรประจ าเดือน 

8 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558 ครั้งที่ 1 
(เฉพาะนักศึกษา 57 ลงไป)  

1,463,  5 มีนาคม 2560 

9 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 3/2558 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 58) เหมา
จ่าย 

34,495 เมษายน 2560 

10 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2557 ครั้งที่ 7 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

4,780 พฤษภาคม 2560 

11 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 
(นักศึกษารหัส 58)  

957,320 
 

พฤษภาคม 2560 

12 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 58) เหมา
จ่าย 

2,923,660 พฤษภาคม 2560 

13 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

597,935 พฤษภาคม 2560 

1๔ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 ครั้งที่ 1 
(นักศึกษารหัส 57 ลงไป)  

855,835 มิถุนายน 2560 

        15 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 ครั้งที่ 2 
(นักศึกษารหัส 57 ลงไป)  

1,204,83 .50 มิถุนายน 2560 

16 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2556 ครั้งที่ 4 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

254,640 กันยายน 2560 

17 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 58 ขึ้น
ไป) 

6,298,920 กันยายน 2560 

กองคลังรับรู้รายได้เข้าบัญชีสูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 22,576,127.50.-  
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรรประจ าเดือน 

1 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

768,232.50 พฤษภาคม 2560 

2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 ครั้งที่ 1 
(นักศึกษารหัส 57 ลงไป)  

 9 ,355 มิถุนายน 2560 

3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2559 ครั้งที่ 2 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

864, 22.50 สิงหาคม 2560 



๔๘ 
  

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรรประจ าเดือน 

4 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 3/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

91,330 สิงหาคม 2560 

5 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ภาคการศึกษา 
2/2559 ครั้งที่ 3 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

15 ,040 กันยายน 2560 

6 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2560 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 57 ลงไป) 

280,122.50 กันยายน 2560 

  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 2/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 58 ขึ้น
ไป) 

6,003, 00 กันยายน 2560 

8 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2560 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 58) 

6,020,060 กันยายน 2560 

9 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 3/2559 ครั้งที่ 1 (นักศึกษารหัส 58) 

552,2 5 กันยายน 2560 

กองคลังรับรู้เข้าบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,534,837.50  
 

         (๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
              สินทรัพย์รวม                                                 ๒๕,๒๘๙,๘๑๖.๒๙ บาท 
              หนี้สินรวม                                                     ๑๒,๔๙๐,๙๐๖.๗๘ บาท 
              ส่วนทุนรวม                                                   ๑๒,๗๙๘,๙๐๙.๕๑ บาท 
 

          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า ไม่สามารถตรวจสอบบัญชี “ทุน” ได้ เนื่องจาก
คณะนิติศาสตร์ ไม่สามารถหารายละเอียดที่มาของบัญชีทุนได้ ซึ่งพบปัญหาจากการบันทึกบัญชี คณะไม่ได้บันทึกบัญชี
คู่ขนาน และยอดเงินคงเหลือ เงินฝาก-กองคลัง และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่คณะส่งเบิกจ่ายที่กองคลัง เกิดจากการบันทึก
บัญชีที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันทั้งในส่วนของคณะฯ และกองคลัง ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบ
ให้ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหานี้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                          
ที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหากรณีรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดเงินไม่ตรงกัน 
        ภายหลังคณะนิติศาสตร์ ได้ตรวจสอบหายอดของบัญชีทุน  ซึ่งผลของการตรวจสอบบัญชีทุนพบว่าเกิดจาก
การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน  จึงท าให้เกิดผลต่างของบัญชีทุน ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินยืม (รอรับคืนเข้าบัญชีเงินยืม) 
ผลต่างครุภัณฑ์ระหว่างคณะรายงานไปกองคลัง ค่าเสื่อมสะสมครุภัณฑ์ และเงินฝากกองคลัง เจ้าหนี้กองคลังระหว่าง
คณะและกองคลัง  
 
 
 
                          (๓) รายงาน... 



๔๙ 
  
            (๓) รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
              ๑. สินทรัพย์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มีสินทรัพย์รวม จ านวน ๒๕,๒๘๙,๘๑๖.๒๙ 
บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๖,๗๕๗,๔๙๐.๑๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ โดยเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
มีจ านวน ๒๒,๖๓๗,๔๔๐.๗๓ บาท เพิ่มขึ้น ๖,๒๗๔,๗๕๙.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมา
จาก ที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ สุทธิ ที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้เงินยืม
และวัสดุคงเหลือตามล าดับ 
              ๒. หนี้สินและส่วนของทุน ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มีหนี้สินรวมทั้ งสิ้น 
๑๒,๔๙๐,๙๐๖.๗๘ บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน ๗,๕๕๖,๕๐๘.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๙ เมื่อเทียบกับปีก่อน
หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน มีจ านวน ๑๑,๙๙๐,๙๐๖.๗๘ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้-กอง
คลัง 
                ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มีส่วนของทุนรวม จ านวน ๑๒,๗๙๘,๙๐๙.๕๑ บาท 
เพ่ิมขึ้น ๑๔,๓๑๓,๙๙๘.๒๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (๙๔๔.๗๖) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้สูง
(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  
               ๓. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเป็นจ านวน
เงิน ๕,๓๔๑,๓๗๘.๒๙ บาท หรือลดลง ๖,๔๗๓,๗๘๕.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ (๕๔.๗๙) เมื่อเทียบกับปีก่อน  
                   ณ  วันที่  ๓ ๐  กั น ย ายน  ๒ ๕ ๖๐  คณ ะนิ ติ ศ าสตร์  มี ร าย ได้ จ ากการด า เนิ น งาน  จ าน วน 
๑๖,๕๒๕,๗๐๐.๒๑ บาท เพ่ิมขึ้น ๑๐,๕๔๔,๘๘๘.๘๗ บาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗๖.๓๑ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน ๑๕,๕๓๔,๘๓๗.๕๐ บาท และรายได้จากเงินงบประมาณ 
จ านวน ๗๓๗,๔๓๙.๗๕ บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน (ปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมจากเดิม ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
                   ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงานสุทธิ จ านวน 
๒๑,๘๖๗,๐๗๘.๕๐ บาท เพิ่มขึ้น ๔,๐๗๑,๑๐๓ บาท จากปีก่อนจ านวน ๑๗,๗๙๕,๙๗๕.๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๘๘ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
ตามล าดับ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
และการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. คณะนิติศาสตร์ควรจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่สามารถแสดงสถานะการเงินในแต่ละปีให้
ชัดเจน 
 ๒. การบันทึกบัญชีของทุกคณะในมหาวิทยาลัยควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบคณะนิติศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 

                ๔.๑.๑.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติ... 



๕๐ 
  

   ๔.๑.๑.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ดังนี้ 

1. แผนภาครับ     รวมทั้งสิ้น 1,85 ,085,000 บาท จ าแนกเป็น 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน       869,049,300 บาท 
1.2 เงินรายได้   จ านวน       988,035, 00 บาท 
 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน     560,065,100 บาท 
 2) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน     389,241, 00 บาท 
 3) เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน        38, 28,900 บาท 
ทั้งนี้  จากแผนภาครับดังกล่าว  มีเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน  45,038,300 บาท  
 

 รายละเอียดตามตารางสรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  และเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1...   



๕๑ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

 รายได้จาก
ศิษย์เก่าและ
แหล่งทุน

บริจาคอ่ืนๆ

 ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร

จัดการทรัพยากร 
และทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนา

เด็ก

 จัดสรรเข้า
ทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=ต้ังแต่(5)
ถึง(15)

(17) (18)=(4)+(16)+(17) (19)=(3)+(18)

1 คณะวิทยาศาสตร์  100,190,050        33,108,400      1,000,000       1,100,000         10,000      4,000,000       23,000,000       2,200,000                      -            960,000                     -                  -                     -      32,270,000    5,251,600      70,630,000       170,820,050

2 คณะเกษตรศาสตร์    58,903,820        16,908,700         900,000       2,374,000         30,000      8,937,250         3,250,000          115,000                      -        6,427,000                     -                  -                     -      22,033,300               -        38,942,000         97,845,820

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    60,919,660        37,203,700      1,000,000       1,800,000                   -   4,352,584           15,000,000       1,875,000                      -              30,000                     -                  -                     -       24,057,600    2,741,400      64,002,700      124,922,360

4 คณะศิลปศาสตร์    54,972,640        35,685,500      4,988,000          400,000                   -        3,000,000         3,150,000                      -                        -              60,000                     -                  -                     -       11,598,000    3,540,900      50,824,400       105,797,040

5 คณะเภสัชศาสตร์    82,960,760        27,198,100      1,000,000       1,800,000         50,000      4,375,000            875,000       1,500,000                      -                        -                       -                  -                     -         9,600,000   14,606,800      51,404,900       134,365,660

6 คณะบริหารศาสตร์    24,243,080        75,329,200      1,480,000          500,000                   -        1,125,000       13,950,000                      -                        -                       -                  -                     -       17,055,000    8,165,400     100,549,600       124,792,680

7 คณะพยาบาลศาสตร์    19,687,380        18,672,600      4,800,800            60,000                   -        2,079,550       13,605,000                      -                        -                        -                       -                  -                     -       20,545,400               -        39,218,000         58,905,380

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  118,129,800        29,931,800                     -            710,000                   -        2,000,000         1,635,800                      -      22,852,200          844,800    41,160,000    976,000                   -      70,178,800     4,000,000    104,110,600       222,240,400

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

     4,427,360        11,840,600         500,000          250,000                   -           770,000               40,000                      -                        -              30,000                     -                  -                     -         1,590,000               -        13,430,600         17,857,960

10 คณะนิติศาสตร์      2,549,520        24,817,800      1,510,800          200,000                   -           300,000       12,960,780                      -                        -                        -                       -                  -                     -      14,971,600               -        39,789,400        42,338,920

 เงินคงเหลือ
คงเหลือสะสม 

ท่ีขอใช้ปั 2562

 รวมประมาณการ
รายรับเงินรายได้ 

รวมประมาณการ
รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, รายรับ

แหล่งอ่ืน, เงินคงเหลือ
สะสม และเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี คณะ  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 ประมาณการ
รายรับ

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 100)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ร้อยละ 100) รวมประมาณการ
รายรับจากแหล่งอ่ืน

 
 
 



๕๒ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

 รายได้จาก
ศิษย์เก่าและ
แหล่งทุน

บริจาคอ่ืนๆ

 ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร

จัดการทรัพยากร 
และทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนา

เด็ก

 จัดสรรเข้า
ทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=ต้ังแต่(5)
ถึง(15)

(17) (18)=(4)+(16)+(17) (19)=(3)+(18)

11 คณะรัฐศาสตร์      4,990,080        26,485,200                     -              50,000                   -        4,500,000            800,000                      -                        -              30,000                     -                  -                     -         5,380,000               -        31,865,200         36,855,280

12 ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย

 313,888,150      143,959,300 1,708,000           8,431,200   3,000,000      1,175,200       50,550,430    13,400,000                      -      23,092,850                     -                  -                     -    101,357,700       422,800    245,739,800       559,627,950

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย                 -          41,781,500                     -                        -                     -                       -                          -                        -                        -                        -                       -                  -     3,256,800      3,256,800               -        45,038,300         45,038,300

14 ส านักวิทยบริการ    16,697,160        18,576,500                     -                        -                     -                       -                 10,000                      -                        -            109,000                     -                  -                     -           119,000               -        18,695,500         35,392,660

15 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

     6,413,940        18,566,200                     -                        -                     -                       -                 87,500                      -                        -              62,500                     -                  -                     -           150,000               -        18,716,200        25,130,140

16 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

         75,900                          -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      32,634,030                     -                  -                     -      32,634,000               -        32,634,000         32,709,900

17 โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                            -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      12,000,000                     -                  -                     -       12,000,000               -        12,000,000         12,000,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                            -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      10,444,500                     -                  -                     -       10,444,500               -        10,444,500         10,444,500

รวมท้ังส้ิน   869,049,300    560,065,100  18,887,600  17,675,200  3,090,000  36,614,584  138,914,510   19,090,000  22,852,200  86,724,680  41,160,000   976,000  3,256,800  389,241,700  38,728,900    988,035,700     1,857,085,000

 เงินคงเหลือ
คงเหลือสะสม 

ท่ีขอใช้ปั 2562

 รวมประมาณการ
รายรับเงินรายได้ 

รวมประมาณการ
รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, รายรับ

แหล่งอ่ืน, เงินคงเหลือ
สะสม และเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี คณะ  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 ประมาณการ
รายรับ

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 100)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ร้อยละ 100) รวมประมาณการ
รายรับจากแหล่งอ่ืน

 



๕๓ 
  

กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2560-2562 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,105,236,400 947,904,800 869,049,300 

2. เงินรายได ้ 837,326,300 905,685,500 988,035,700 

2.1 ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

547,499,900 560,430,200 560,065,100 

2.2 ประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น 253,506,600 305,567,300 389,241,700 

2.3 เงินรายได้คงเหลือสะสม 36,319,800 39,688,000 38,728,900 

รวมทั้งสิ้น 1,942,562,700 1,853,590,300 1,857,085,000 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการ
งบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับใน
แต่ละปี  และในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็น
รายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท า
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

2. แผนภาคจ่าย   รวมทั้งสิ้น  1,700,909,000 บาท จ าแนกเป็น 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน       869,049,300  บาท 
1.2 เงินรายได้   จ านวน       831,859,700  บาท 
 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน     456,408,500  บาท 
 2) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน     336,722,300  บาท 
 3) เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน        38,728,900  บาท 
ทั้งนี้ จากแผนภาคจ่ายดังกล่าว  มีเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน 45,038,300 บาท  
           
 

ตารางท่ี 3 …  



๕๔ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ (ร้อยละ 100) และประมาณการรายจ่าย (ร้อยละ 80)  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เงินรายได้  ประมาณการรายรับ  
(ร้อยละ 100)  

 ประมาณการรายจ่าย  
(ร้อยละ 80)  

 ผลต่าง  
(ร้อยละ 20)  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 560,065,100 456,408,500 103,656,600 
2. เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 389,241,700 336,722,300 52,519,400 
3. เงินรายได้คงเหลือสะสม 38,728,900 38,728,900 - 
รวมทั้งสิ้น 988,035,700 831,859,700 156,176,000 
 

 ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จะมีประมาณการเงินคงเหลือจากเงินรายได้ (ร้อยละ 20) จากประมาณ
การรายรับเงินรายได้ (ร้อยละ 100)  และประมาณการายจ่ายเงินรายได้ (ร้อยละ 80) อยู่จ านวน 156,1 6,000 
บาท  

กองแผนงานสรุปรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  และเงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปด
สิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ดังตารางที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
  
ตารางท่ี 4  สรุปประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินคงเหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 คณะวิทยาศาสตร์  100,190,050    26,486,700          800,000       1,100,000         10,000      3,200,000       18,400,000      1,760,000                      -           768,000                     -                     -                     -         26,038,000     5,251,600     57,776,300     157,966,400

2 คณะเกษตรศาสตร์    58,903,820    13,527,000          720,000       2,374,000         30,000      7,149,800         2,600,000           92,000                      -        5,141,600                     -                     -                     -         18,107,400                -       31,634,400       90,538,200

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    60,919,660    29,763,000          800,000       1,800,000                   -        3,482,067       12,000,000      1,500,000                      -             24,000                     -                     -                     -         19,606,100     2,741,400     52,110,500     113,030,200

4 คณะศิลปศาสตร์    54,972,640     28,548,400      3,990,400          400,000                   -        2,400,000         2,520,000                     -                        -             48,000                     -                     -                     -           9,358,400     3,540,900     41,447,700       96,420,300

5 คณะเภสัชศาสตร์    82,960,760    21,758,500          800,000       1,800,000         50,000      3,500,000             700,000      1,200,000                      -                       -                       -                     -                     -           8,050,000    14,606,800     44,415,300    127,376,100

6 คณะบริหารศาสตร์    24,243,080    60,263,400      1,184,000          500,000                   -            900,000       11,160,000                     -                        -                       -                       -                     -                     -         13,744,000     8,165,400     82,172,800     106,415,900

7 คณะพยาบาลศาสตร์    19,687,380    14,938,100      3,840,640            60,000                   -        1,663,640       10,884,000                     -                        -                       -                       -                     -                     -         16,448,300                -       31,386,400       51,073,800

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  118,129,800    23,945,400                      -            710,000                   -        1,600,000         1,308,640                     -      22,852,200         675,840    41,160,000       780,800                   -         69,087,500      4,000,000     97,032,900     215,162,700

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

     4,427,360      9,472,500          400,000          250,000                   -            616,000               32,000                     -                        -             24,000                     -                     -                     -           1,322,000                -       10,794,500       15,221,900

10 คณะนิติศาสตร์      2,549,520    19,854,200      1,208,640          200,000                   -            240,000       10,368,624                     -                        -                       -                       -                     -                     -         12,017,300                -       31,871,500       34,421,000

ล าดับ
ท่ี

คณะ  รวม
งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 80)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ต้ังประมาณการรายจา่ยร้อยละ 80) รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้

จาก
แหล่งอ่ืน
(ปรับ)

 รวมเงินคงเหลือ
สะสม

 รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้
และเงินคงเหลือ

สะสม

รวมประมาณการ
รายจา่ย

เงินรายได้ 
และเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร และ
ทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ว.แพทย์)

 ประมาณการ
รายรับ (ร้อย
ละ 10) เข้า
เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย

 รายได้จากศิษย์
เก่าและ

แหล่งทุนบริจาค
อ่ืนๆ

 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ

 
 
 



๕๖ 
  
ตารางท่ี 4  สรุปประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินคงเหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

11 คณะรัฐศาสตร์      4,990,080    21,188,200                      -              50,000                   -        3,600,000             640,000                     -                        -             24,000                     -                     -                     -           4,314,000                -       25,502,200       30,492,300

12 ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย

 313,888,150  115,167,400      1,229,800       8,431,200    3,000,000      1,165,400       50,550,430   11,808,000                      -     17,520,500                     -                     -                     -         93,705,300        422,800    209,295,500     523,183,700

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย                 -      41,781,500                      -                        -                     -                        -                           -                       -                        -                       -                       -                     -      3,256,800         3,256,800                -       45,038,300       45,038,300

14 ส านักวิทยบริการ    16,697,160    14,861,200                      -                        -                     -                        -                   8,000                     -                        -             87,200                     -                     -                     -                 95,200                -        14,956,400       31,653,600

15 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

     6,413,940    14,853,000                      -                        -                     -                        -                 70,000                     -                        -             50,000                     -                     -                     -               120,000                -       14,973,000       21,386,900

16 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

         75,900                 -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -     23,496,502                     -                     -                     -         23,496,500                -       23,496,500       23,572,400

17 โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                   -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -        9,600,000                     -                     -                     -           9,600,000                -          9,600,000         9,600,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                   -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -        8,355,600                     -                     -                     -           8,355,600                -         8,355,600         8,355,600

รวมท้ังส้ิน   869,049,300   456,408,500  14,973,480  17,675,200  3,090,000  29,516,907  121,241,694  16,360,000  22,852,200  65,815,242  41,160,000     780,800  3,256,800  336,722,300   38,728,900   831,859,700   1,700,909,000

ล าดับ
ท่ี

คณะ  รวม
งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 80)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ต้ังประมาณการรายจา่ยร้อยละ 80) รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้

จาก
แหล่งอ่ืน
(ปรับ)

 รวมเงินคงเหลือ
สะสม

 รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้
และเงินคงเหลือ

สะสม

รวมประมาณการ
รายจา่ย

เงินรายได้ 
และเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร และ
ทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ว.แพทย์)

 ประมาณการ
รายรับ (ร้อย
ละ 10) เข้า
เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย

 รายได้จากศิษย์
เก่าและ

แหล่งทุนบริจาค
อ่ืนๆ

 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ

 
 



๕๗ 
  
ทั้งนี้ การตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน อาทิเช่น  การหารายได้จากการ
บริหารจัดหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่าและทุน
บริจาคอ่ืนๆ เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  จ านวนเงินจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากการให้บริการวิชาการ  รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ รายได้จาก
โรงพยาบาล  รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน  เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานโดยให้คณะ/หน่วยงานจะตั้งโครงการรองรับการด าเนินงานตามจ านวนเงินและที่มาของแหล่งเงินข้างต้น       
ที่คณะ/หน่วยงานประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ไว้ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBUFMIS)  และคณะ/หน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการได้ต่อเมื่อมีการโอนงบประมาณ หรือน าส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (คณะ/หน่วยงาน และกองคลัง จะตรวจสอบยอดงบประมาณร่วมกัน    
และมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ส่วนราชการ/หน่วยงานภายนอกที่โอนงบประมาณมายังมหาวิทยาลัย)  
จากนั้นคณะ/หน่วยงานที่จะเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมายังกองคลัง  ต้องมีส าเนาใบน าส่ง
เงินของโครงการเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว และในขั้นการเบิกจ่าย  คณะ/หน่วยงาน
จะขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

ประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  และส านักงานอธิการบดี  ได้พิจารณาน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นประมาณการรายรับ
เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  38,728,900  บาท   เนื่องจากมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ มีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
รายละเอียดตามตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
  
ตารางสรุป 5   สรุปคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือ  ณ วันท่ี

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (6) (7)=(5)-(6) (8)=(2)+(5) (9)=(3)+(6) (10)=(8)-(9)

1. คณะวิทยาศาสตร์ -378,719.71 -                     -378,719.71 34,785,882.09    4 กันยายน 2561 5,251,600.00    29,534,282.09    34,407,162.38    5,251,600.00    29,155,562         
2. คณะเภสัชศาสตร์ 7,530,206.55      4,016,900.00    3,513,306.55      71,149,271.45    30 มิถุนายน 2561 10,589,900.00 60,559,371.45    78,679,478.00    14,606,800.00 64,072,678         
3. คณะบริหารศาสตร์ 144,098,232.10 8,165,400.00    135,932,832.10 40,457,681.37    30 มิถุนายน 2561 -                     40,457,681.37    184,555,913.47 8,165,400.00    176,390,513       
4. คณะศิลปศาสตร์ 15,975,570.97    3,540,900.00    12,434,670.97    69,704,700.46    31 สิงหาคม 2561 -                     69,704,700.46    85,680,271.43    3,540,900.00    82,139,371         
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,564,462.37    970,800.00       19,593,662.37    79,166,070.70    30 มิถุนายน 2561 1,770,600.00    77,395,470.70    99,730,533.07    2,741,400.00    96,989,133         
 6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 42,055,765.73    4,000,000.00    38,055,765.73    -                       - -                     -                       42,055,765.73    4,000,000.00    38,055,766         
 7. ส านักงานอธิการบดี 
(กองทุนพัฒนาบุคลากร) 422,855.75         422,800.00       55.75                   -                       - -                     -                       422,855.75         422,800.00       55.75                   
รวม 230,268,373.76 20,694,000.00 209,151,573.76 295,263,606.07 - 17,612,100.00 277,651,506.07 525,531,979.83 38,728,900.00 486,803,024.08 

หมายเหตุ

3. คณะเภสัชศาสตร์ มีรายการผูกพันสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ปี 2562    จ านวน  10,589,900 บาท
    ปี 2564    จ านวน  23,104,200 บาท
    รวม    33,694,100 บาท
    รายการผูกพันค่าควบคุมงานก่อสร้าง
    ปี 2562    จ านวน  3,790,600   บาท
    ปี 2563    จ านวน  5,054,100  บาท
    ปี 2564    จ านวน 1,263,500  บาท
    รวม     10,108,200  บาท
    ดังน้ัน คณะเภสัชศาสตร์จะมียอดผูกพันเพ่ือขอใชเ้งินคงเหลือสะสมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จ านวน
ท้ังส้ิน 43,802,300 บาท

 รวมขอใช้
เงินรายได้คงเหลือ

สะสม
ปี 2562

เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีคณะ/วิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย
 คงเหลือ ขอใช้ปี 2562 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 
2561

 ยอดคงเหลือ  คงเหลือ ขอใช้ปี 2562
 รวมเงินรายได้
คงเหลือสะสมท่ี
มหาวิทยาลัย 

และคณะ/วิทยาลัย

 1. เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย มาจากรายการ สรุปเงินรับฝากคงเหลือ คณะ/ส านัก ท่ีอยู่ส่วนกลาง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากกองคลัง ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นข้อมูลจากรายงานของวิทยาลัยฯ 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561

 2. เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรายงานทุกบัญชเีงินฝากของคณะ (ท้ังน้ี หากไม่รวมบัญชท่ีีผูกพันเพ่ือจ่ายในการอ่ืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีเงินรายได้คงเหลือสะสม
จ านวน 74,421,087.26 บาท)

(5)

คงเหลือ

 



๕๙ 
  
ตารางสรุป 6  สรุปการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
6.1 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 

แหล่งงบประมาณ รายการ
ค่าใช้จา่ย

จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2
 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผน
งบประมาณรายจา่ย

เงินรายได้คงเหลือสะสม อยู่มหาวิทยาลัย 
โครงการผลิตแพทย์(สบพช.)

รายจ่ายอ่ืนๆ        4,000,000 8 เพ่ือช าระหน้ีเงินยืมทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย

โครงการช าระหน้ีเงินยืมทุน
ส ารองมหาวิทยาลัยฯ

4,000,000        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
  
6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์คงเหลือสะสม 
ท่ีจัดเก็บท่ีคณะเภสัชศาสตร์

 - ค่าก่อสร้าง 
(โครงการสมทบค่า
ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

       10,589,900 (1) เพ่ือสมทบงบประมาณ
แผ่นดิน หรือสมทบกับเงินท่ีผู้
มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือ
จัดซ้ือท่ีดิน

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในวงเงิน 192,537,900 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนเงิน 158,843,800 บาท  และต้องใชเ้งินรายได้สมทบการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 33,694,100 บาท  เน่ืองจากงบก่อสร้างดังกล่าวเป็นงบผูกพัน 3 ปี  ซ่ึงต้องใช้
เงินรายได้สมทบการก่อสร้างแบ่งงวดงานแต่ละปีดังเอกสารท่ีแนบ 1 สรุปได้ดังน้ี
 - งวดท่ี 1-9 (ปีงบประมาณ 2562) จ านวนเงิน 10,589,900 บาท
 - งวดท่ี 22-24 (ปีงบประมาณ 2564) จ านวนเงิน 23,104,200 บาท
       ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินมาด าเนินการก่อสร้าง งวดท่ี 1-9 ในปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 31,768,600 
บาท ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ ต้องใชเ้งินรายได้มาสมทบค่าก่อสร้างตามงวดงานท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง  โดยในปี 2562 ต้องใชเ้งินรายได้สมทบเป็นเงินท้ังส้ิน 10,589,900 บาท 
และในปี 2564 มีการใชเ้งินรายได้มาสมทบค่าก่อสร้างส่วนท่ีเหลือท่ีต้องสมทบด้วยเงินรายได้  
จ านวนเงิน 23,104,200 บาท  ในการน้ี จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ
สะสมในส่วนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์) ในปีงบประมาณ 
2562  เป็นจ านวนเงิน 10,589,900 บาท มาสมทบค่าก่อสร้างดังกล่าว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายและแผนท่ีก าหนด

โครงการสมทบการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
  
6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์ (ต่อ)  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินรายได้คงเหลือสะสมในส่วนของ
คณะเภสัชศาสตร์ท่ีจัดเก็บท่ี
มหาวิทยาลัย
(เป็นเงินเหลือจ่ายสะสมเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
เภสัชศาสตร์ท่ีตัดโอนมาท่ีมหาวิทยาลัย
เป็นค่าจ้างออกแบบอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2561 (ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินงานในวงเงิน 10,108,200 
บาท ภายหลังเปิดซองและประกาศ
ราคาผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน 
6,950,000 บาท  คงเหลือเงิน 
3,158,200 บาท  และเงินรายได้
คงเหลือสะสมท่ีจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัย  
จ านวนเงิน 632,400 บาท รวมเป็น
เงิน 3,790,600 บาท

 - ค่าควบคุมงาน 
(โครงการสมทบการ
ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่า
ควบคุมงาน)   )

         3,790,600 (1) เพ่ือสมทบงบประมาณ
แผ่นดิน หรือสมทบกับเงินท่ีผู้
มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือ
จัดซ้ือท่ีดิน

 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสมทบค่าควบคุมงานการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ด าเนินงานก่อสร้าง ในวงเงิน 
192,537,900 บาท ซ่ึงเป็นงบผูกพัน 3 ปี มีแผนการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างคิดเป็นร้อย
ละ 5.25 ของงบประมาณค่าก่อสร้างท้ังหมด โดยแบ่งการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานดังกล่าวตามงบ
ผูกพัน 3 ปี  ดังน้ี 
 - ปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) งวดท่ี 1-9  - ระยะเวลาควบคุมงาน จ านวน 9 เดือน (เดือน
มกราคม - กันยายน 2562)  ค่าควบคุมงานเท่ากับ  3,790,600 บาท 
 - ปีท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) งวดท่ี 10-21 - ระยะเวลาควบคุมงาน 12 เดือน ค่าควบคุม
งานจ านวนเงิน 5,054,100 บาท
 - ปีท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) งวดท่ี 22-24 - ระยะเวลาควบคุมงาน 3 เดือน ค่าควบคุม
งานจ านวนเงิน 1,263,500 บาท 
     รวมงบค่าควบคุมงานก่อสร้างผูกพัน 3 ปี เป็นเงินท้ังส้ิน 10,108,200 บาท (ท้ังน้ี ในการ
เบิกจ่ายค่าควบคุมงานดังกล่าวจะข้ึนกับวงเงินค่าก่อสร้างท่ีเปิดซองได้) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จึงใคร่ขออนุมัติใชเ้งินรายได้สะสมคงเหลือในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีจัดเก็บท่ี
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างในปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วงเงินรวมท้ังส้ิน
 3,790,600 บาท  ท้ังน้ี  เพ่ือให้สามารถด าเนิน การก่อสร้างอาคารได้ตามแบบรูปรายการและ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับการด าเนินงานด้านน้ี

โครงการสมทบการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่า
ควบคุมงาน)

 
 
 
 
 

 
 



๖๒ 
  
6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์  (ต่อ)  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินรายได้จากเงินบริจาคคงเหลือ
สะสมท่ีจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัย 
(โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุ
ไพฑูรยประภาตถาคต)

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 
(โครงการสืบสานประเพณี
สักการะบูชาองค์
พระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต)

            226,300 (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคาร หรือส่ิงปลูก
สร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน รวมท้ัง
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท้ังน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เน่ืองจากเงินเหลือจ่ายสะสมจากโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต เป็นเงินรายได้จากการบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สมทบการก่อสร้าง การปรับปรุง และด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจ าวิชาชพีและประจ าคณะเภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือธ ารงและสืบ
สานประเพณีอันดีงามของไทย บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการต้ังแผนงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวน้ีต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา โดยต้ังเป็นงบ
ผูกพันเพ่ือรองรับการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับหอพระ จนกว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจะครบถ้วน
ท้ังหมด  ในปีงบประมาณ 2562 ขอต้ังแผนงบประมาณเพ่ือรองรับในกรณี
ท่ีมีการจัดกิจกรรมท าบุญและให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้ากราบสักการะบูชาองค์พระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต (องค์บัว) เพ่ือ
เป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาก่อนการเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชพี
เภสัชกรรม อันเป็นการปลูกฝังขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากน้ี อาจจะใชใ้น
การจ้างเหมาซ่อมแซมหอพระในจุดท่ีมีการช ารุด ท้ังน้ี การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

โครงการสืบสานประเพณี
สักการะบูชาองค์พระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต

      ท้ังน้ี โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ด าเนินการโดยได้รับเงินบริจาค
รวมท้ังส้ิน  2,598,399.37 บาท  ได้เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมาจนถึง
ปีงบประมาณ 2558 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการก่อสร้างรวมท้ังส้ิน 2,492,700 บาท คงเหลือ
เงิน 168,699.37 บาท รวมกับเงินค่าปรับเน่ืองจากการส่งมอบงานล่าชา้ จ านวน 57,580 บาท
 รวมเงินคงเหลือสะสมท้ังส้ิน 226,279.37 บาท ซ่ึงได้มีการต้ังแผนรองรับการเบิกจ่ายในปี 
2560 - 2561 ในวงเงิน 226,300  บาท  แต่ยังไม่มีการด าเนินการในชว่งปีดังกล่าว จึงขอ
อนุมัติต้ังแผนรองรับการเบิกจ่ายในปี 2562 ดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)

14,606,800       รวม  



๖๓ 
  
6.3 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะบริหารศาสตร์ 
 
แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 
2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย

ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงิน
สะสม)

1,500,000  2 เดิมห้องดังกล่าวเป็นห้องพักอาจารย์ ปัจจุบันห้องพักอาจารย์ได้ย้าย
มาท่ีอาคารหลังใหม่ และอัตราการใชห้้องเรียนค่อยข้างหนาแน่น จึง
เห็นควรปรับปรุงเพ่ือท าให้มีห้องท่ีเรียนส าหรับนักศึกษา จ านวน 2 
ห้อง ๆละ ประมาณ 60-80 ท่ีน่ัง

ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงินสะสม)

ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4  อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

400,000     2 เดิมห้องดังกล่าวเป็นห้องพักอาจารย์ ปัจจุบันห้องพักอาจารย์ได้ย้าย
มาท่ีอาคารหลังใหม่ จึงเห็นควรปรับปรุงเพ่ือท าให้มีห้องท่ีนักศึกษา
สามารถใชท้ ากิจกรรมต่าง ๆท้ังนอกและในเวลาเรียน และเป็นการใช้
พ้ืนท่ีใชส้อยเดิมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและนักศึกษา

ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4  อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

400,000     2 เน่ืองจากนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการ
ใชห้้องสมุดเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ต้องขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับให้เพียงพอต่อ
การใชบ้ริการของนักศึกษา (ค าร้องมาจากการส ารวจความต้องการ
ด้านอาคารสถานท่ีต่อความพึงพอใจของนักศึกษา)

ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงิน
สะสม)

ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

950,000     2 ปี 60 ได้รับจัดสรรเฉพาะหลังคาระบบไฟฟ้า ปัจจุบันพ้ืนเป็นตัว
หนอนซ่ึงเกิดการทรุดตัวของพ้ืนดิน ท าให้ไม่ได้ระดับเกิดน้ าท่วมขัง 
ไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาเพราะเป็นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
นักศึกษา

 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

เงินคงเหลือ
สะสมท่ีอยู่

มหาวิทยาลัย
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6.3 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะบริหารศาสตร์ (ต่อ)  
 
แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 
2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย

ซอฟต์แวร์ SAP 2,000,000  3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านสถิติ (SPSS) 900,000     3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับบุคลากร 630,000     3 ทดแทนครุภัณฑ์ ปี 2555
ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านกราฟฟิค (Adobe) 300,000     3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน
โปรเจ็คเตอร์ ส าหรับห้องเรียนขนาดเล็ก 216,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
โปรเจ็คเตอร์ ส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 195,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
เคร่ืองฉายภาพสามมิติ (Visualizer) 76,000        3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชใ้นห้องเรียน 276,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
เคร่ืองปร๊ินเตอร์ Photo 4,000          3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 150,000     3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองปร๊ินเตอร์ LaserJet 49,500        3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูงส าหรับงานด้านเอกสาร 48,900        3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
จอคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านกราฟฟิค 19,000        3 เพ่ือใชใ้นการท างานด้านกราฟฟิค ส่ือส่ิงพิมพ์
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการบริหารพัสดุภาครัฐ 30,000        3 เพ่ือใชใ้นการบริหารจัดการพัสดุ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 21,000        3 เพ่ือใชใ้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Coding)

รวม 8,165,400  

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาครุภัณฑ์ ICT และ
ซอฟแวร์ส าหรับการเรียนการสอน (เงินสะสม)

เงินคงเหลือ
สะสมท่ีอยู่

มหาวิทยาลัย
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6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

(เงินรางวัลจากการ
แข่งขันโครงการกล้า

ใหม่ใฝ่รู้
ธ.ไทยพาณิชย์ 

210,000 บาท)

 - ค่าครุภัณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ 
   - เคร่ืองทดสอบความเสถียรเชิงกลของ
น้ ายาง (Mechanical Stability tester) 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 210,000 บาท

210,000    (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าปฏิบัติการในการใช้เคร่ืองมือ
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของน้ ายาง ซ่ึงการลงมือปฏิบัติ
จริงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากน้ันยังสามารถใช้
ในการวิจัย และอบรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
รวมท้ังช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และท าให้เกิด
ความปลอดภัยกว่าการไปท าปฏิบัติการนอกสถานท่ี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์ (ขอใช้เงินกองทุน
คงเหลือสะสมอยู่คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือการบริหาร
และการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์
   - เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 25,000 บาท

50,000      (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดไม่สามารถท าการ
ซ่อมแซมได้ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 และ 4  รวมท้ังสามารถน ามา
ให้บริการวิชาการได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์ (ขอใช้เงินกองทุน
คงเหลือสะสมอยู่คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- โครงการจดัหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

64,000      (3)

   - เคร่ืองโปรเจคเตอร์
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

34,000       (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้
 ซ่ึงมีความจ าเป็นในการจัดหาเพ่ือรองรับการใช้
ส าหรับงานการเรียนการสอน 4 ภาควิชา และ
ส านักงานเลขานุการ

   - อุปกรณ์สลับเครือข่าย
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท

30,000       (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีไม่สามารถใช้งานได้ (อุปกรณ์
ใช้งานมาต้ังแต่ปี 2551 )

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอใช้
เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่คณะ)
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6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- ช าระค่าไฟฟ้าค้างจา่ย 
1. ปีงบประมาณ  2560 = 
1,087,511.08 บาท
2. ปีงบประมาณ 2561 = 
3,490,097.93 บาท

4,577,600  (4) เพ่ือช าระหน้ีค่าไฟฟ้า ดังน้ี
1) ปีงบ 2560 ค้างจ่าย 2 เดือนคือ พ.ค. และ มิ.ย. 
2560 ยอดเงิน 1,087,511.08 บาท
2) ปีงบ 2561 ค้างจ่าย 6 เดือนคือ มี.ค.-พ.ค. 2561
 และ ก.ค.-ก.ย.2561
ยอดเงิน 3,490,097.93 บาท

โครงการค่าสาธารณูปโภค 
(ขอใช้เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่
คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุง
และซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีกลุ่มอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์
   ปรับปรุงหลังคาทางเดินโรงจอดรถยนต์
อาคารปฏิบัติการเคมี

100,000     (2) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลังคาทางเดินโรงจอดรถยนต์ 
อาคารปฏิบัติการเคมี เน่ืองจากหลังคาบริเวณทางเข้า
อาคารปฏิบัติการเคมีระดับต่ า ท าให้รถเครนไม่
สามารถเข้ามาตัดก่ิงไม้ใหญ่ข้างอาคารได้ 
นอกจากน้ันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รถดับเพลิงจะไม่
สามารถเข้าออกได้ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง
อาคารสถานท่ีกลุ่มอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ 
(ขอใช้เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่
คณะ)

 
 
 
 



๖๗ 
  
6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ส าหรับการจดัเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์
1. ตู้ปลอดเชือ้ 
2. เคร่ือง Scanning Electron 
Microscope (SEM)
3. ตู้อบ 2 เคร่ือง

4. ตู้บ่ม CO2 Incubator

5. เคร่ือง Minival Air Sampler

250,000     (2) เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรส าหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีจ ากัด และคณะ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานและข้ันสูงแก่นักศึกษาจ านวนมาก ท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังน้ันจึงขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ให้
พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ

โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิทยาศาสตร์ (ขอใช้
เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่คณะ)

5,251,600    
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
  
6.5  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ

275,200.00         จัดซ้ือเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีส้ินอายุการใชง้าน

1) จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆ ละ 3,200 บาท 3,200.00              ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (งานพัสดุ)
2) โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ืองๆ ละ 26,000 บาท 52,000.00           ทดแทนห้องคอมพิวเตอร์ 6206
3) เก้าอ้ีส านักงาน 15 ตัวๆ ละ 5,000 บาท 100,000.00         ทดแทนเก้าอ้ีเดิมช ารุด มีอายุมากกว่า 20 ปี
4) เก้าอ้ีประจ าห้องปฏิบัติการ 20 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 40,000.00           ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (โรงประลอง EN2)
5) โต๊ะพับเอนกประสงค์ 20 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 40,000.00           ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (โรงประลอง EN2)
6) พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 40,000.00           ทดแทนพัดลมเดิมท่ีช ารุด มีอายุมากกว่า 20 ปี

2 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่
มหาวิทยาลัย

ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย (ก.ค.-ก.ย.61) 695,600.00         ข้อ 4 1. เพ่ือช าระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2561

โครงการค่าสาธารณูปโภค รายรับค่าสาธารณูปโภคปี 2561
จาก UBUFMIS (จ านวน 
910,600)

ล าดับ แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 

ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

หมายเหตุ/เอกสารประกอบการ
พิจารณา

1 เงินกองทุนคงเหลือ
สะสม อยู่
มหาวิทยาลัย

ข้อ 2

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ด้าน 
ICT

ใบเสนอราคา

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง ประกอบการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงอาคาร

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
  
6.5  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

เงินสนับสนุนการจัดท าวิทยานพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      1,750,600.00

1) สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม          359,800.00
2) สาขาวิศวกรรมโยธา          164,000.00
3) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า          154,000.00
4) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       1,072,800.00

4 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่คณะ

ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
วิศวกรรมโยธา

           20,000.00 ข้อ 2 เพ่ือปรับปรุงฝ้า/เพดานห้องพักนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา (ห้องช ารุด)

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม กลุ่ม
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. บัญช ี"เงินรายได้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม
โยธา"
2. แบบรูป และBOQ

2,741,400.00      

ล าดับ แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 

ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

หมายเหตุ/เอกสารประกอบการ
พิจารณา

บัญช ี"เงินรายได้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ทุกสาขา)

รวมท้ังส้ิน

3 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่คณะ

ข้อ 6 1. เพ่ือสนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 
27/2553. 84/2554, 104/2554 เร่ืองการ
ก าหนดอัตราค่าใชจ่้ายการใชเ้งินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นเงินรอจ่าย (กรณีน.ศ.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว)
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนวิจัย

โครงการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ 1
 รายการ

100,000    (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เน่ืองจากลิฟต์ของคณะศิลปศาสตร์มีอายุการใช้งานมานาน และแต่ละปีมีการช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง ท าให้มีความจ าเป็นต้องต้ัง
ค่าใช้จ่ายการซ่อมลิฟต์ในกรณีท่ีช ารุด/ไม่สามารถใช้งานได้  ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ลิฟต์ 12 เดือนๆ ละ
 2,000 บาท

24,000      (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์มีค่าใช้จ่ายประจ าเพ่ือบ ารุงรักษาลิฟต์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 คณะมีรายรับลดลงจึงพิจารณาขอใช้เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงลิฟต์ดังกล่าว

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

สัญญาการจ้างเหมาซ่อม
บ ารุงลิฟต์รายเดือนใน
ปีงบประมาณ 2561

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงห้องเรียน 1
 รายการ

466,100    (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์มีแผนการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบินซ่ึงเป็นหลักสูตรพันธ์ุใหม่ท่ีได้มีการลงนามความร่วมมือกับ
การบินไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงจะต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

แบบรูปและ BOQ 
ค านวณราคากลางเม่ือ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2561

 
 
 



๗๑ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 

2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจา่ย

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

หมายเหตุ

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ช าระหน้ีค่าไฟฟ้า
ค้างจ่าย 2561

700,000    (4) เพ่ือช าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค ช าระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย เดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 และช าระหน้ีค่า
กระแสไฟฟ้าค้างจ่ายคณะรัฐศาสตร์

โครงการค่าสาธารณูปโภค อัตราค่ากระแสไฟฟ้าของ
คณะศิลปศาสตร์
ย้อนหลังปี พ.ศ. 
2558-2560

ค่าไฟฟ้าประมาณการเดือนสิงหาคมประมาณ 
350,000 บาท และค่ากระแสไฟฟ้าเดือน
กันยายนประมาณ 430,000 บาท ค่าไฟค้าง
จ่ายคณะรัฐศาสตร์ 56151.44 บาทรวมท้ังส้ิน
 836,151.44 บาท ท้ังน้ีมีเงินคงเหลือจากค่า
ไฟฟ้าเม่ือส้ินเดือนกรกฏาคม 2561 จ านวน
ท้ังส้ิน 193,670.64 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี
การศึกษา 2561 มีการเล่ือนระยะเวลาเปิด
ภาคการศึกษาเร็วข้ึน รวมท้ังในเดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายนมีการจัดกิจกรรมหลาย
กิจกรรม ค่าไฟฟ้าน่าจะมีการเพ่ิมข้ึนจากเดิม จึง
ขอต้ังหน้ีค่าไฟฟ้าไว้จ านวนท้ังส้ิน 700,000 
บาท

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 

2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจา่ย

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ OMR  เพราะคณะศิลปศาสตร์ได้เปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ท าให้มีการใช้
กระดาษค าตอบ OMR มากข้ึนกว่าเดิม ดังน้ัน เพ่ือลดภาระค่าตรวจกระดาษค าตอบและค่าจ้างท่ีต้องจ่ายให้หน่วยงานอ่ืนท่ีรับตรวจในระยะยาว จึงมี
เหตุผลความจ าเป็นท่ีคณะจะต้องมีการดาษค าตอบ OMR 
      ท้ังน้ี ได้พิจารณาถึงความคุ้มทุนแล้ว สรุปได้ดังน้ี
ค านวณต้นทุนการใช้กระดาษค าตอบและการตรวจ กรณีไม่มีเคร่ืองตรวจกระดาษ  (ค านวณ ต่อ 1 ปีการศึกษา)  
-ค่าตรวจกระดาษและค่ากระดาษค าตอบ OMR คิดเป็น 3 บาท ต่อแผ่น     
-จ านวนนักศึกษาต่อปีการศึกษาประมาณ 64,200 คน      
 -คิดเป็นต้นทุนกรณีไม่มีเคร่ืองตรวจกระดาษท่ีคณะจ านวน 192,600 บาทต่อปีการศึกษา 
ค านวณต้นทุนการใช้กระดาษค าตอบและการตรวจ กรณีซ้ือเคร่ืองตรวจกระดาษ (ค านวณ ต่อ 1 ปีการศึกษา)   
-ต้นทุนกระดาษแผ่นละ 0.085 บาท     
-ต้นทุนหมึกแผ่นละ 0.050 บาท รวมเป็นต้นทุนต่อแผ่น 0.135 บาท     
-ถ้าจ านวนนักศึกษา 64,200 คน X 0.135 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน  8,667 บาท    
ดังน้ัน หากซ้ือเคร่ืองตรวจกระดาษจะประหยัดงบประมาณได้ ปีการศึกษาละ 183,933 บาท   หากซ้ือเคร่ืองในราคา 450,000 บาท  จะใช้เวลาใน
การคืนทุน โดยประมาณ 2.4 ปี (รวมค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุง ประมาณ 3,000 บาทต่อปี)  
ค่าเส่ือม - อายุการใช้งานท่ีก าหนด 5 ปี เท่ากับ 450,000/5 ปี  เท่ากับ 90,000 บาท/ปี แต่ในการใช้งานจริงสามารถใช้ได้นานกว่าข้ึนกับการดูแล
เคร่ือง    
ค่าไฟฟ้า -  เคร่ืองจะมีขนาดเทียบเท่าเคร่ืองพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 300 บาท ต่อเดือนหรือปีละ 3,600 บาท 
โอกาส - หารายได้โดยการรับตรวจและประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกโดยคิดท้ังกระดาษค าตอบ+ค่าตรวจและประเมินผล

ใบเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

(3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงาน

450,000    เคร่ืองตรวจ
กระดาษค าตอบ 
OMR 1 เคร่ืองๆ ละ
 450,000 บาท

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 



๗๓ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองผสมเสียง 
(มิกซ์เซอร์) 1 
เคร่ืองๆ ละ 59,000
 บาท

59,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นเคร่ืองผสมเสียงส าหรับใช้ในโรงละครท่ีมีอายุการใช้งานมามากกว่า 20 ปี 
และได้เร่ิมช ารุดเสียหายในบางส่วนแล้ว

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เม้าส์ปากกาวาดรูป 
2 เคร่ืองๆ ละ 
4,000 บาท

8,000           (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ส าหรับทดแทน Visualizer ซ่ึงมีราคาต่อเคร่ืองประมาณ 50,000 บาท เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของคณะ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ทีวี ขนาด 65 น้ิว 
(พร้อมขาต้ัง) 2 
เคร่ืองๆ ละ 45,000
 บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับทดแทน Projector  การใช้ทีวีจะมีการเชื่อมต่อท่ีหลากหลายกว่า มีสีสันท่ีสวยงามกว่า และมีอายุการ
ใช้งานท่ีนานกว่า โดยจะทดลองใช้ในห้องเรียนท่ีมีขนาดเล็ก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ตู้ล าโพงมีขยายในตัว
 4 ตู้ๆ ละ 4,500 
บาท

18,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 8 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองขยายเสียง 6 
เคร่ืองๆ ละ 4,300 
บาท

25,800         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 8 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

 
 



๗๔ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 
BTU 4 เคร่ืองๆ ละ
 40,000 บาท

160,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาในระยะเวลามากกว่า 7 ปี -15 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 30,000 
BTU 2 เคร่ืองๆ ละ
 45,000 บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาในระยะเวลามากกว่า 7 ปี -15 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย 2 เคร่ืองๆ 
ละ 8,500 บาท

17,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

รถเข็น 2 ล้อ 2 
คันๆ ละ 3,500 บาท

7,000           (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ส าหรับเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เก้าอ้ีเล็คเชอร์
ห้องเรียน 200 ตัวๆ
 ละ 1,500 บาท

300,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เน่ืองจากเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างย่ิง อีกท้ังยังมี
เก้าอ้ีเดิมมีการช ารุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

 
 



๗๕ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว
 2 ตู้ๆ ละ 7,000 
บาท

14,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ตู้เย็นในห้องครัวซ่ึงในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้แล้ว โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
2 จ านวน 30 
เคร่ืองๆ ละ 25,000
 บาท

750,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในห้องเรียน ทดแทนคอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ท าให้เส่ือมสภาพและไม่สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

Projecter 8 
เคร่ืองๆ ละ 20,000
 บาท

160,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ทดแทนโปรเจคเตอร์ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว จึงจะต้อง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เก้าอ้ีพนักพิงหลัง 30
 ตัวๆ ละ 3,000 
บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เก้าอ้ีส าหรับอาจารย์และบุคลากร ซ่ึงมีการช ารุดเสียหาย และมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

โต๊ะท างาน 4 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท

12,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

โต๊ะท างานส าหรับอาจารย์และบุคลากร ซ่ึงไม่เพียงพอ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

3,540,900   รวมท้ังส้ิน

 
 
 



๗๖ 
  
6.   สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของส านักงานอธิการบดี   
 

คณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ

 ฉบับท่ี 2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผน
งบประมาณรายจา่ย

ส านักงานอธิการบดี 
(กองทุนพัฒนาบุคลากร)

 เงินรายได้คงเหลือ
สะสมอยู่มหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร 422,800  8 เพ่ือจัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข การจัดสรร
ทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

โครงการกองทุนพัฒนา
บุคลากร

422,800 รวม



๗๗ 
  

มหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง   ด้านของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ประเภท-รายการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละภาพรวม 
ปี 2562 

ร้อยละ  
รวม 11 คณะ 

ร้อยละ  
4 ส านัก 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต  70.00 63.24 68.61 56.26 
1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50.00 51. 9 57.84 43.34 
1.2 งบเพือ่การพัฒนานักศึกษาและจดั

การศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 20.00 11.44 10.   12.92 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละ
สิ่งก่อสร้าง 

 - - - - 

2 ด้านพัฒนาขีดความสามา  ด้านการวิจัย ไม่น้อย
กว่า 

8.00  
3.63 

4.60 2.11 

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ไม่น้อย
กว่า 

8.00  
13.07 

15.34 9.69 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 0.50 0.64 0.43 1.02 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 17.27 8.85 28.72 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
 1.50 1.17 1.36 0.88 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.00 0.99 0.81 1.32 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 
      

 
หมายเหตุ :  หากพิจารณาเฉพาะร้อยละของงบประมาณเพื่อการพฒันานักศึกษาและการจัดการศึกษา (ไม่รวมคา่ตอบแทนท่ีใช้ในการ

จัดการศึกษา) เทียบกับคา่ธรรมเนยีมการศึกษา ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเท่ากับ 26.90 
 

ท่ีมา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายการ

จัดสรรดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9  
 
 
 
 

 
 
           ตารางท่ี ๘... 



๗๘ 
  
ตารางท่ี 8  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
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1 ด้านการผลิตบัณฑิต 70.00   10.81 12.45 14.18 42.02 15.35 20.14 26.81 58.30 29.53 45.07 56.37 35.34 44.65 29.05 17.72 67.56   66.68   72.75   66.49   45.74   70.37   68.14   85.21   85.66   51.13   70.20   52.20   44.65   81.48   55.35   
1.1 งบบุคลากรและค่าใชจ่้ายเก่ียวบุคลากร ไม่เกิน 50.00   3.51   10.52 8.62   25.06  14.30 11.76 19.91 50.13 21.57 41.66 40.65 24.40 42.78 9.79   9.86   59.47   62.15   58.04   49.53   24.94   60.04   56.31   77.03   76.32   47.72   54.48   39.00   42.78   54.75   42.80   

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00   7.30   1.93   5.55   16.96    1.05 8.38   6.90   8.18   7.97   3.41   15.72 10.93 1.87   19.26 7.86   8.09      4.53      14.72   16.96   20.80   10.33   11.83   8.18      9.34      3.41      15.72   13.21   1.87      26.73   12.55   
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.00         7.93 -     5.22   2.33      5.08 3.18   1.73   4.05   3.09   1.14   12.79 0.02   0.02   0.03   1.83      11.71 2.56      8.38      2.33      5.08      5.21      1.73      4.05      3.09      1.14      12.79   0.02      0.02      0.03      2.42      
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00         6.00 13.32 2.44   14.01  29.26 12.68 16.03 3.00   3.18   33.66 3.95   0.58   0.24   0.27   8.38         9.37 19.40   4.60      15.98   31.49   13.71   20.32   4.82      4.57      34.85   6.17      0.58      0.24      0.85      11.06   

4 ด้านสืบสานเผยแพร่ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.50         0.11 -     0.31   -        0.16 -     -     -     -     0.05   -     0.30   0.28   4.21   0.09         0.93 0.34      0.56      0.43      0.23      0.23      0.05      0.36      1.07      0.21      0.51      0.30      0.28      4.70      0.85      
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00      8.96 10.52 10.58 8.21      9.35 9.09   5.91   5.32   5.13   9.60   8.68   11.73 53.29 7.71   23.07       9.36 10.99   10.92   8.21      9.37      9.59      7.45      5.32      5.34      9.60      8.68      11.73   53.61   8.35      29.49   
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.50         0.76 -     2.10   1.11      1.98 0.85   1.85   0.24   0.27   2.71   1.31   0.98   1.12   1.62   0.80         0.76 -        2.10      1.11      6.91      0.85      1.85      0.24      0.27      2.71      1.31      0.98      1.12      1.62      0.82      
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศการส่ือสาร
2.00         0.30 0.04   0.70   5.45      1.18 0.05   0.46   -     -     0.37   0.33   15.99 0.07   2.98   0.02         0.30 0.04      0.70      5.45      1.18      0.05      0.46      -        -        0.37      0.33      34.18   0.07      2.98      0.02      

รวมท้ังหมด  100.00 34.87 36.33 35.52 73.13 62.37 45.99 52.78 70.91 41.20 92.59 83.43 64.94 99.67 45.88 51.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 48.63 11.46 20.27 25.39 3.55   20.65 48.43 13.14 26.09 5.90   22.35 13.47 -     39.98 32.70 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ร้อยละตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ เงินรายได้ ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ร้อยละของงบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา (เงินรายได้) 
เทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

หากพิจารณาเฉพาะร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษา (ไมร่วมค่าตอบแทนท่ีใช้ในการจัดการศึกษา) เทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ม ี4 คณะทีม่ีร้อยละการจัดสรร 
ต่ ากว่าร้อยละ 20 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะนติิศาสตร์  และคณะศลิปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตรไ์ด้รับจดัสรรงบประมาณจากโครงการผลติ   
พยาบาลเพิ่ม เงินงบประมาณแผ่นดิน มาจัดสรรเพื่อสนับสนุนการพฒันานักศึกษา และมภีาพรวมเป็นร้อยละ 2๐.80 



๗๙ 
  
ตารางท่ี 9  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

หน่วย : ล้านบาท 

1.1 1.2 1.3 รวม
ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ             1.1            1.2             1.3
คณะเกษตรศาสตร์  เงินรายได้ 3.1670 6.5777 0.2000 9.9447 7.1498 5.4080 0.1000 8.0765 0.6860 0.2695 31.6344

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 50.4493 0.7181 0.1795 51.3469 3.4103 3.0439 0.7360 0.3667 - - 58.9038
รวม 53.6163 7.2958 0.3795 61.2916 10.5601 8.4519 0.8360 8.4432 0.6860 0.2695 90.5382
คณะนิติศาสตร์  เงินรายได้ 14.3302 1.1713 0.0236 15.5251 0.3930 11.5772 0.0180 3.3015 0.9307 0.1260 31.8715

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.0857 - - 2.0857 - 0.4088 0.0550 - - - 2.5495
รวม 16.4159 1.1713 0.0236 17.6108 0.3930 11.9860 0.0730 3.3015 0.9307 0.1260 34.4210
คณะบริหารศาสตร์  เงินรายได้ 22.6116 15.3027 16.1946 54.1089 2.1000 12.6440 - 7.4045 1.0000 4.9154 82.1728

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.0781 - - 22.0781 - 1.7752 0.3898 - - - 24.2431
รวม 44.6897 15.3027 16.1946 76.1870 2.1000 14.4192 0.3898 7.4045 1.0000 4.9154 106.4159
คณะพยาบาลศาสตร์  เงินรายได้ 7.1956 0.5296 - 7.7252 2.5579 14.7246 0.0810 4.7043 0.9987 0.5947 31.3864

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 5.3536 9.9378 0.7530 16.0444 - 1.1200 0.0350 0.0120 2.4760 - 19.6874
รวม 12.5491 10.4674 0.7530 23.7695 2.5579 15.8446 0.1160 4.7163 3.4747 0.5947 51.0738
คณะเภสัชศาสตร์  เงินรายได้ 6.8479 4.4095 16.2105 27.4679 4.1470 1.9400 0.2463 8.3982 1.6640 0.5520 44.4154

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 39.2311 7.2747 31.7686 78.2744 2.5046 1.7087 0.2000 0.2731 - - 82.9608
รวม 46.0790 11.6842 47.9791 105.7423 6.6516 3.6487 0.4463 8.6713 1.6640 0.5520 127.3762
คณะรัฐศาสตร์  เงินรายได้ 12.2434 4.7352 0.3700 17.3486 3.8531 1.1900 - 2.6145 0.3960 0.1000 25.5022

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4.1675 - - 4.1675 - 0.6676 0.1550 - - - 4.9901
รวม 16.4108 4.7352 0.3700 21.5161 3.8531 1.8576 0.1550 2.6145 0.3960 0.1000 30.4923
คณะวิทยาศาสตร์  เงินรายได้ 16.5525 3.0342 0.6100 20.1967 - 20.9600 - 16.5556 - 0.0640 57.7763

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 81.2448 4.0865 - 85.3313 4.0256 9.5664 0.5334 0.7334 - - 100.1901
รวม 97.7973 7.1207 0.6100 105.5280 4.0256 30.5264 0.5334 17.2890 - 0.0640 157.9664
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงินรายได้ 13.2693 9.4493 0.2400 22.9586 3.5899 14.3000 - 10.2509 0.9559 0.0552 52.1105

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 54.4495 2.1982 - 56.6477 2.2894 1.1586 0.2550 0.5689 - - 60.9197
รวม 67.7188 11.6475 0.2400 79.6063 5.8793 15.4586 0.2550 10.8198 0.9559 0.0552 113.0302

 เงินรายได้ 7.6307 1.2444 - 8.8751 0.6160 0.4560 - 0.8104 0.0370 - 10.7945
 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4.0948 - - 4.0948 - 0.2776 0.0550 - - - 4.4274

รวม 11.7255 1.2444 - 12.9699 0.6160 0.7336 0.0550 0.8104 0.0370 - 15.2219

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

รวมท้ังหมด
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก แหล่งงบประมาณ

การจดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1

2 3 4 5 6 7

 



๘๐ 
  
ตารางท่ี 9  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

1.1 1.2 1.3 รวม
ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ             1.1            1.2             1.3
คณะศิลปศาสตร์  เงินรายได้ 20.1647 7.4472 2.9241 30.5360 2.8920 2.9700 0.0020 4.7958 0.2519 - 41.4477

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 51.1905 1.2851 - 52.4756 - 1.3032 0.9965 0.1973 - - 54.9726
รวม 71.3552 8.7323 2.9241 83.0116 2.8920 4.2732 0.9985 4.9931 0.2519 - 96.4203

 เงินรายได้ 33.4468 11.5978 8.3570 53.4016 2.9000 26.9245 - 9.9268 3.1000 0.7800 97.0329
 เงินงบประมาณแผ่นดิน 61.1569 8.2847 38.8074 108.2490 - 7.2108 0.0800 2.5900 - - 118.1298

รวม 94.6037 19.8825 47.1644 161.6506 2.9000 34.1353 0.0800 12.5168 3.1000 0.7800 215.1627
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เงินรายได้ 4.4640 2.0000 3.0940 9.5580 0.0038 0.1060 0.0549 2.1465 0.1787 2.9251 14.9730

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.6701 0.4156 - 3.0857 - - - - - 3.3282 6.4139
รวม 7.1341 2.4156 3.0940 12.6437 0.0038 0.1060 0.0549 2.1465 0.1787 6.2533 21.3869
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เงินรายได้ 9.8606 0.4304 0.5224 10.8134 0.0050 0.0560 0.0653 12.2823 0.2575 0.0170 23.4965

 เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - - - 0.0759 - - 0.0759
รวม 9.8606 0.4304 0.5224 10.8134 0.0050 0.0560 0.0653 12.3582 0.2575 0.0170 23.5724
ส านักวิทยบริการ  เงินรายได้ 3.0206 5.9422 0.8043 9.7671 0.0100 0.0830 1.3000 2.3773 0.5000 0.9190 14.9564

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 13.8682 2.3036 - 16.1718 - 0.1781 0.1500 0.1973 - - 16.6972
รวม 16.8888 8.2458 0.8043 25.9389 0.0100 0.2611 1.4500 2.5746 0.5000 0.9190 31.6536
ส านักงานอธิการบดี  เงินรายได้ 47.2495 37.6615 5.5579 90.4689 8.7580 40.1746 0.4354 110.5760 3.8303 0.0906 254.3338

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 157.8807 22.4953 83.3471 263.7231 2.8362 12.8518 3.6348 30.7553 0.0870 - 313.8882
รวม 205.1302 60.1568 88.9050 354.1920 11.5942 53.0264 4.0702 141.3313 3.9173 0.0906 568.2220
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว  เงินรายได้ - - 0.2793 0.2793 - - - 9.2907 0.0300 - 9.6000

รวม - - 0.2793 0.2793 - - - 9.2907 0.0300 - 9.6000
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เงินรายได้ - - 0.2200 0.2200 - - - 8.0556 0.0800 - 8.3556
รวม - - 0.2200 0.2200 - - - 8.0556 0.0800 - 8.3556
รวมเงินรายได้ 222.0543 111.5331 55.6077 389.1951 38.9755 153.5139 2.3029 221.5674 14.8967 11.4085 831.8599
รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน 549.9207 58.9996 154.8556 763.7759 15.0661 41.2707 7.2755 35.7699 2.5630 3.3282 869.0493
ผลรวมท้ังหมด 771.9750 170.5326 210.4633 1152.9709 54.0416 194.7846 9.5784 257.3373 17.4597 14.7367 1700.9090

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รวมท้ังหมด
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก แหล่งงบประมาณ

การจดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1

2 3 4 5 6 7

 



๘๑ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                       

รวมจ านวน 1, 00,909,000 บาท  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
       ๑.๑  เงินงบประมาณแผ่นดิน    จ านวน  869,049,300  บาท  
       ๑.๒  เงินรายได้     จ านวน  831,859, 00  บาท  ประกอบด้วย 
             ๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน  456,408,500  บาท 
             ๒) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  จ านวน  336, 22,300  บาท 
             ๓) เงินรายได้คงเหลือสะสม  จ านวน    38, 28,900  บาท ประกอบด้วย 

 (๑) คณะบริหารศาสตร์  จ านวน      8,๑๖๕,๔00  บาท 
 (๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ  จ านวน      ๔,๐๐๐,000  บาท 

  การสาธารณสุข 
 (๓) คณะเภสัชศาสตร์   จ านวน    ๑๔,๖๐๖,๘00  บาท 
 (๔) คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน      ๕,๒๕๑,600  บาท 
 (๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน      ๒, 41,400  บาท 
 (๖) คณะศิลปศาสตร์   จ านวน      3,540,900  บาท 
 ( ) ส านักงานอธิการบดี  จ านวน         422,800  บาท 
 

 ทั้งนี้ การอนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ 2 ข้อ 3 

  ๒. อนุมัติการผูกพันงบประมาณเงินรายได้จากเงินรายได้คงเหลือสะสมของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือ
สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนรวมทั้งสิ้น 3๓,69๔,1๐๐ 
บาท จ าแนกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน 10,589,9๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    
จ านวน ๒๓,๑๐๔,๒๐๐ บาท 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ในการจัดส่ งเอกสารที่ เกี่ ยวกับการบริหารจัดกา รด้ านงบประมาณ ให้ กองแผนงาน                            

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จักต้องรับรองเอกสารทั้งหมด โดยการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสาร 
และคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่ก ากับดูแลคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน นั้น 

๒. คณะ/วิทยาลัย ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ควรด าเนินการจัดท าแผนปรับลด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ลดลง โดยเฉพาะคณะที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าร้อยละ ๗๐ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ต้องจัดท าแผนปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

๓. คณะ/วิทยาลัย ที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาต่ ากว่าร้อยละ ๒๐  
(โดยไม่คิดรวมค่าตอบแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่) ควรพิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ให้ได้ตามนโยบายกา ร
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ทั้ ง ๗ ด้าน ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์              
คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ๔. คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระเบียบราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
            ๕. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก… 



๘๒ 
  

 ๕. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่ขออนุมัติ ใช้ เงินรายได้คงเหลือสะสมที่จัดเก็บอยู่ที่คณะมาตั้ ง                    
แผนงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ด าเนินการเบิกจ่ายหมวดต่างๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

          ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทาง 

               สุขภาพ 
           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ เดิมได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวนปีการศึกษาละ 10 คน นั้น 

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1) ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ” เป็น “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก” 

๒) ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม “เปิดรับผู้ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑” เป็น “เปิดรับผู้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 

     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ 
        เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 
        ในก ากับของรัฐ   
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ            
            ประชุม... 



๘๓ 
  
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน ๓ ชุด และ
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... นั้น  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบก าหนดรูปแบบและวิธีการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงแสดงความเห็น
ต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะท างานก ากับดูแลการออกเสียงแสดง
ความเห็นประจ าคณะ วิทยาลัย และส านัก ได้ด าเนินการให้บุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็นฯ ได้ท าการออก
เสียงแสดงความเห็นฯ ณ คณะ วิทยาลัย และส านัก ต่อมาเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะท างานก ากับดูแลการออก
เสียงแสดงความเห็นฯ ได้ส่งกล่องรับบัตรแสดงความเห็นต่อคณะท างานตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็น จากนั้น 
คณะท างานตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และท าการนับจ านวนการออกเสียง
แสดงความเห็น รวมทั้งได้ส่งรายงานผลการตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็นดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพ  

คณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานภาพ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณารับรองผลการออกเสียงของบุคลากรที่แสดง
ความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยบุคลากรที่มีสิทธิ
ออกเสียงแสดงความเห็นทั้งหมด จ านวน ๑,๓๒๐ คน มาใช้สิทธิออกเสียงแสดงความเห็น จ านวน ๑,๐๗๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๕๒ และบุคลากรที่มาใช้สิทธิส่วนมาก จ านวน ๖๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๙ ได้ออกเสียงแสดง
ความเห็นว่า “ไม่เห็นชอบ” ให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ยุติการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และอนุมัติให้ยุติการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  ดังนี้ 
  - สภามหาวิทยาลัยเคารพในการตัดสินใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไม่เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายและโอกาสแบบนี้คงไม่
กลับมาง่ายๆ เพราะการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะไมเ่กิดขึ้นในสภาวการณ์รัฐบาลปกติ  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบราชการจะมีข้อขัดข้องเชิงการบริหารงานเป็นอย่างมาก  เพราะนโยบายของรัฐบาลใน
ปัจจุบันจะมีความเข้มงวดในการบริหารงานด้านการเงินจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และความเข้มงวดในการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ  บุคลากรส่วนใหญ่ตัดสินในบนพ้ืนฐานความคิดของตนเองไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์และอนาคต
ขององค์กรเป็นหลัก ในส่วนของสภามหาวิทยาลัยอยากจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับเปลี่ยนเป็น 
                  มหาวิทยาลัย… 



๘๔ 
  
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการน า              
ข้ออภิปรายของสภามหาวิทยาลัยลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และอนุมัติให้ยุติการด าเนินงาน
การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการน าข้ออภิปรายของสภามหาวิทยาลัย    
ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

 ๔.๑.๒.๓  ขออนุมัติเพิ่มเติมสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
      ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชา 
      ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ 
      เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน” 
 ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ขออนุมัติเพ่ิมเติมสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาชีวเคมี เนื่องจากสาขาวิชาชีวเคมีเป็นสาขาวิชาที่จ าเป็นและส าคัญที่เกี่ยวกับกลุ่ม
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นความรู้ พ้ืนฐานในด้านเมแทบอลิซึม และความผิดปกติของ  
เมแทบอลิซึมที่ท าให้เกิดโรคในมนุษย์ ดังนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณาเพ่ิมสาขาวิ ชานี้ในกลุ่มแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขานี้ 
  ๒. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป็นสาขาวิชาที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหลักสูตรเป็น
ความรู้พื้นฐานที่จะต้องจัดให้มีทั้งสองหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย 
โรคจากการประกอบอาชีพ การท าแผนและซ้อมแผนฉุกเฉิน เป็นต้น จึงเสนอให้พิจารณาเพ่ิมสาขาวิชานี้ เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว เป็น
ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาชีวเคมี ไม่ปรากฏข้อมูลในกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ปรากฏ
ข้อมูลอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (รหัส ๐๑๓๘ - สาขาวิชาชีวเคมี (Biochemistry))  

๒. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ปรากฏในกลุ่มสาขาวิชาใดเลย 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว     
                                               พ.ศ. ๒๕๖๑… 



๘๕ 
  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม  จ านวน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไว้ใน
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้นตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขเสนอ 
  ทั้งนี้ หากพิจารณาอนุมัติ จะได้เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๑.๒.๔  มติแก้ไขเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาของต าแหน่งวิชาการใน 
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ตามที่ประกาศในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การ   
    ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
    วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยก าหนดไปแล้ว  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามหนังสือภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ประธานและผู้ประสานงาน
เครือข่ายบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกก าหนดให้มีสาขาย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    010  – วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science) 
ประกอบด้วยสาขาย่อย คือ 
    010 01 – ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 
  1806 – เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบด้วยสาขาย่อย คือ 
    180601 - สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
    180602 - โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Telecommunication  
            and Computer Network) 
      180603 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
      180604 – การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือการพัฒนาระบบ  
             (System Development) 
       180605 – วิทยาการข้อมูล (Data Science)  
       180606 – ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer  
             Interaction) 
       18060  – ระบบสารสนเทศ (Information System) 
       180608 – ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 
 

    เครือข่ายบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 มหาวิทยาลัย ซึ่งท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ซึ่งได้ลงนามความ
ร่วมมือโดยอธิการบดีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัย 

      อุบลราชธานี… 



๘๖ 
  
อุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของการแบ่งสาขาวิชาย่อยดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเครือข่ายฯ ได้มีผลการ
ประชุมและมติดังต่อไปนี้ 
  1. ให้ก าหนดสาขาหลักแค่ 2 สาขาส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการเท่านั้น คือ 
      (ก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
      (ข) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
  ทั้งนี้ ทั้งสองสาขาหลักนี้สอดคล้องกับการก าหนดสาขาวิชาวิชาหลักทางด้านคอมพิวเตอร์ของ 
Association for Computing Machinery (ACM) แห่งสหรัฐอเมริกา 
  2. ให้ตัดสาขาย่อยต่อไปนี้ภายใต้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศออก
จากประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
      (ก) ตัด 010 01 - ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ออกจากสาขาหลัก 010  - วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
      (ข) ตัด 180601 - สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication); 
180602 - โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Telecommunication and Computer Network); 
180603 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science); 180604 – การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software 
Development) หรือการพัฒนาระบบ (System Development); 180605 – วิทยาการข้อมูล (Data Science); 
180606 – ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction); 18060  – ระบบ
สารสนเทศ (Information System); 180608 – ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) ออก
จากสาขาหลัก 1806 – เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
  ด้วยเหตุผลทางวิชาการที่เห็นว่า งานวิจัยในสาขาย่อยเหล่านี้อาจมีการสิ้นสุดในอนาคตและมีสาขา
ย่อยใหม่เกิดขึ้นอีกจ านวนมาก นอกจากนั้นปัญหาวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถแปลงไปเป็นปัญหาอ่ืนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลาโดยทฤษฎีของ Prof. Alan M. Turing (บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์) จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนด
สาขาย่อย 
  ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ประธานและผู้ประสานงานเครือข่ายฯ จึงได้น า
เรียนไปยังอธิการบดีเพ่ือโปรดทราบ และขอความกรุณาให้อธิการบดีโปรดน ามติแก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การ
ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ. 2561 ของเครือข่ายฯ แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยแจ้งการแก้ไขนี้  
ไปยัง ก.พ.อ. ของ สกอ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้ ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องทางวิชาการและความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการดังนี้ 
    1. เสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดีแล้ว และอธิการบดีมีความเห็นให้คณะวิทยาศาสตร์ให้ความเห็น
ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการเรียนการสอน 

ทางด้าน... 



๘๗ 
  
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. แจ้งคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ความเห็น และคณะวิทยาศาสตร์ได้แจ้งว่าคณาจารย์ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มีความเห็นว่าควร
ให้ก าหนดสาขาหลักแค่ 2 สาขาส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการเท่านั้น คือ  
       (1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
      (2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 เนื่องจากสาขาย่อยตามประกาศ ก.พ.อ. อาจมีการสิ้นสุดในอนาคตและมีสาขาย่อยใหม่เกิดขึ้นอีกจ านวน
มาก นอกจากนั้นปัญหาวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแปลงไปเป็นปัญหา
อ่ืนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนด
สาขาย่อย 
 ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้แนบรายชื่อคณาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการก าหนดสาขาของต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแก้ไขการก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าห น ดต าแห น่ งท างวิ ช าการ  และการ เที ยบ เคี ย งส าขาวิ ช าที่ เค ยก าหน ด ไป แ ล้ ว  พ .ศ . 2 5 6 1  
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมเครือข่ายบันทึกความ
เข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และตามความเห็นของคณะ
วิทยาศาสตร์ (ให้ตัดสาขาย่อยภายใต้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจาก
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ)  ดังนี้ 

 

 เดิม 
   010  – วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science) 
ประกอบด้วยสาขาย่อย คือ 
     010 01 – ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 
  1806 – เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบด้วยสาขาย่อย คือ 
     180601 - สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
     180602 - โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Telecommunication  
            and Computer Network) 
       180603 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
       180604 – การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือการพัฒนาระบบ  
             (System Development) 
        180605 – วิทยาการข้อมูล (Data Science)  
        180606 – ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer  
             Interaction) 
        18060  – ระบบสารสนเทศ (Information System) 
        180608 – ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 

แก้ไขเป็น… 
 



๘๘ 
  
  แก้ไขเป็น 
  010  – วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  
  1806 – เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
  ทั้งนี้ หากพิจารณาอนุมัติ จะได้เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือให้พิจารณาต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
          

  ๔.๑.๒.๕  การเทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
       วิชาการ และสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว ตามประกาศ ก.พ.อ.  
       เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
       ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
       พ.ศ. 2561 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดสาขาวิชา และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พร้อมบัญชีรายชื่อ
สาขาวิชา และอนุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
   1. ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561  
    2. การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 24 กลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
   รหัส    กลุ่มสาขาวิชา 
   01  :  กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) 
   11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
   15  : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
   18  :  กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) 
   21  : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medicine and    
      Medical Sciences) 
   25  :  กลุ่มการแพทย์อ่ืน (Other Medical Sciences) 
   31  :  กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) 
   33  : กลุ่มเภสัชศาสตร์ (Pharmacy) 
   35  : กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
   3   : กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) 
   39  :  กลุ่มสหเวชศาสตร์ (Allied Health) 
      เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) 
   41  : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) 

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์… 



๘๙ 
  
   51  :  กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
  53  :  กลุ่มวนศาสตร์ (Forestry) 
   55  : กลุ่มประมง (Fishery) 
   61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
   63  : กลุ่มบรรณารักษศาสตร์ (Library Sciences) 
   65  :  กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
   6   :  กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
   68  :  กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business   
      Administration) 
    1-80  :  กลุ่มมนุษยศาสตร์ (Humanities) 

81  :  กลุ่มวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) 
   85  :  กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
   91  :  กลุ่มอ่ืนๆ (Other Disciplines) 
 

   3. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. ก่อน 
   4. กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุ
สาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้นั้นอย่าง
แท้จริง ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
เว้นแต่ต าแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์แล้ว 
   5. กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่
ระหว่างการพิจารณา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   อนึ่ง บัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยรหัส 4 หลัก คือ ชื่อสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ และรหัส 6 หลัก คือ ชื่ออนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุ
หรอืไม่ก็ได้ ทั้งนี้ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุสาขาวิชาให้ถูกต้องชัดเจน 
และหากผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งรายใดมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับชื่ออนุสาขาวิชาตามที่ก าหนด ขอให้ระบุให้
ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาพีชคณิต 
   ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้
ดังนี้ 
  1. แจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ระบุว่าสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมนั้น สามารถ
เทียบเคียงเป็นสาขาวิชาใด อนุสาขาวิชาใด (กรณีประสงค์จะระบุอนุสาขาวิชา) ตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ก าหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือหากผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เคยมีการระบุสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ก็ให้ระบุสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนเอง 
โดยต้องสอดคล้องตรงกันกับบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ด้วยเช่นกัน 
  ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
สาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และออกค าสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 

๓. กรณ…ี 
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  ๓. กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาหรือการเทียบเคียงสาขาวิชา  
ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้ง
นั้นๆ 
  4. กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการ 
พิจารณาอนุมัติสาขาวิชา และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เช่นกัน โดยขอให้ส่ง
เอกสารหลักฐานแบบ ก.พ.อ. 03 และเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ทั้งนี้  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาหรือเทียบเคียงสาขาวิชาแล้ว  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รายงานสภา
มหาวิทยาลัย และค าสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อไป 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว และแนวทางการ
ด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. แจ้งคณะ/วิทยาลัยเพ่ือด าเนินการให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และผู้ที่อยู่ระหว่าง
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รวมการยื่นขอรับการประเมินผลการสอน) พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/ผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอ ลงนามรับรองการ
เทียบเคียงสาขาวิชาดังกล่าว รวมทั้งให้คณะ/วิทยาลัย น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
เพ่ือให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชา  
  2. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาในเบื้องต้น และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เพ่ือพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
มีมติอนุมัติสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ แล้ว  

  3. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นดังนี้ 
  1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 242 คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง (รวมการยื่นขอรับการประเมินผลการสอน) มีจ านวน 51 คน แยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย ได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (คน) 
จ านวนผู้ที่อยู่ระหว่าง

เสนอขอ (คน) 
รวมทั้งหมด 

(คน) 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร ์ 53 11 1 65 11 76 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 12 - 50 3 53 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 20 5 1 26 3 29 
4. คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
2 - - 2 - 2 

5. คณะศิลปศาสตร ์ 21 4 - 25 6 31 
6. คณะบริหารศาสตร ์ 9 1 - 10 5 15 
 . คณะนิติศาสตร ์ 4 1 - 5 4 9 
8. คณะรัฐศาสตร ์ 2 - - 2 1 3 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 26 8 - 34 6 40 
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10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

19 1 - 20 9 29 

11. คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 - - 3 3 3 
รวมทั้งหมด 197 43 2 242 51 293 

 2) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว มีจ านวน 166 คน แยกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 132 คน 
(เว้นแต่ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์แล้ว) และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ จ านวน 34 คน ซึ่งแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอขอในปัจจุบัน (คน) 

จ านวนผู้ที่สาขาวิชาเป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

แล้ว (คน) 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง 

ผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอ

ขอ 
รวม 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง  

ผู้ที่อยู่
ระหว่าง
เสนอขอ  

รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 65 11 76 30 8 38 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 3 53 46 2 48 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 26 3 29 12 3 15 
4. คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 - 2 - - - 

5. คณะศิลปศาสตร์ 25 6 31 15 5 20 
6. คณะบริหารศาสตร์ 10 5 15 8 5 13 
 . คณะนิติศาสตร์ 5 4 9 - - - 
8. คณะรัฐศาสตร์ 2 1 3 1 1 2 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 34 6 40 3 1 4 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

20 9 29 15 6 21 

11. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3 3 2 3 5 
รวม

ทั้งหมด 
242 51 293 132 34 166  

    

  3) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ยังไม่เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 125 คน และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน  
มีจ านวน 98 คน แยกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 85 คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ จ านวน 13 
คน ซึ่งแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้        
   
 
                
                  ล าดับ...  
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

 
จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอขอในปัจจุบัน (คน) 

จ านวนผู้ที่สาขาวิชายังไม่เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. และได้

พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาใน
กลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน (คน) 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง 

ผู้ที่อยู่ระหว่าง
เสนอขอ 

รวม 
ผู้ด ารง

ต าแหน่ง  
ผู้ที่อยู่ระหว่าง

เสนอขอ  
รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 65 11 76 23 2 25 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 3 53 3 - 3 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 26 3 29 11 - 11 
4. คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 - 2 2 - 2 

5. คณะศิลปศาสตร์ 25 6 31   1 8 
6. คณะบริหารศาสตร์ 10 5 15 - - - 
 . คณะนิติศาสตร์ 5 4 9 5 4 9 
8. คณะรัฐศาสตร์ 2 1 3 1 - 1 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 34 6 40 30 5 35 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

20 9 29 2 1 3 

11. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3 3 1 - 1 
รวมทั้งหมด 242 51 293 85 13 98 

 

 3.1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน จ านวน 85 คน แยกเป็นรายบุคคลได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาวิชาที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 
สาขาวิชาที่พิจารณา

เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวศิริพร  

จึงสุทธิวงษ ์
รศ. เคมี 0137-เคมีทฤษฎี 013 01-เคมี

คอมพิวเตอร์ 
2. นางสาวพรพรรณ  

พ่ึงโพธิ์ 
รศ. เคมี 0137-เคมีทฤษฎี  

3. นายสายันต์  
แสงสุวรรณ 

รศ. เคมี 0134-เคมีเชิงฟิสิกส์  

4. นางสาวจันทรพร 
ทองเอกแก้ว 

รศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  0138-ชีวเคมี  

5. นายบรรทม  
สุระพร 

ผศ. สถิติ 
 

0113-สถิติศาสตร์ 
 

 



๙๓ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
  (ถ้ามี) 

6. นางสาวคณิศา  
โชติจันทึก 

ผศ. สถิติ 
 

0113-สถิติศาสตร์ 
 

 

 . นางสาวกิตติยา  
วงษ์ขันธ์ 

ผศ. เคมี 0134-เคมีเชิงฟิสิกส์  

8. นางจันทร์เพ็ญ  
อินทรประเสริฐ 

ผศ. เคมี 0132-เคมีวิเคราะห์  

9. นางสาวจุฑามาส  
จิตต์เจริญ 

ผศ. เคมี 0133-เคมีอนินทรีย์  

10. นางสาวอัญชลี ส าเภา ผศ. เคมี 0132-เคมีวิเคราะห์  
11. นายชาญ  

อินทร์แต้ม 
ผศ. เคมี 0137-เคมีทฤษฎี  

12. นางสาวสมจินตนา  
ทวีพานิชย์ 

ผศ. เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 013101-เคมี
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

13. นายรักเกียรติ  
จิตคติ 

ผศ. เคมี 0131-เคมีอินทรีย์  

14. นางสาวมะลิวรรณ  
อมตธงไชย 

ผศ. เคมี 0132-เคมีวิเคราะห์  

15. นางสาวนิภาวรรณ  
พองพรหม 

ผศ. เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 013103-เคมี
การแพทย์ 

16. นายทินกร  
แก้วอินทร์ 

ผศ. เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 013102-เคมี
สังเคราะห์ 

1 . นายเสนอ  
ชัยรัมย์ 

ผศ. เคมี 0133-เคมีอนินทรีย์  

18. นายชัยวุฒ ิวัดจัง ผศ. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 0165-วิทยาการ 
พอลิเมอร์ 

 

19. นายปุริม จารุจ ารัส ผศ. เคมี 0132-เคมีวิเคราะห์  
20. นางสาวเสาวลักษณ์  

บุญยอด 
ผศ. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 0165-วิทยาการ 

พอลิเมอร์ 
 

21. นายสราวุธ  
ประเสริฐศรี 

ผศ. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 0165-วิทยาการ 
พอลิเมอร์ 

 

22. นางรุ่งนภา  
ทิพากรฐิติกุล 

ผศ. ฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) 0161-วัสดุศาสตร์  

23. นางณิชารัตน์  
สวาสดิพันธ์ 

ผศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0138-ชีวเคมี 013801-เคมี
ชีววิทยา 



๙๔ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
24. นายอดุลย์  

จรรยาเลิศอดุลย์ 
ผศ. กลศาสตร์ของไหลและ

ความร้อน 
1110-
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

25. นายอ าไพศักดิ์  
ทีบุญมา 

ผศ. กลศาสตร์ของไหลและ
ความร้อน 

1110-
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

26. นายสิทธา  
เจนศิริศักดิ์ 

ผศ. วิศวกรรมการขนส่ง 1107-วิศวกรรม
ส ารวจและขนส่ง  

110702-
วิศวกรรม
ขนส่ง 

คณะเกษตรศาสตร์ 
2 . นางอริยาภรณ์  

พงษ์รัตน์ 
รศ. พืชไร่ (การปรับปรุง

พันธุ์พืช) 
5101-การปรับปรุง
พันธุ์พืช 

 

28. นายสุรลภย ์ 
ภูภักดิ ์

ผศ. ระบบเกษตรกรรม 5102-พืชไร่  510201-
ระบบการ
ปลูกพืช 

29. นางยุวดี  
ชูประภาวรรณ 

ผศ. โรคพืช 5105-โรคพืชวิทยา  

30. นางสาวกาญจนา  
พยุหะ 

ผศ. ประมง 5501-การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

 

31. นางสาวธนาทิพย์  
แหลมคม 

ผศ. ประมงน้ าจืด 5501-การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

 

32. นางอัจฉรา  
จุฑาเกตุ 

ผศ. ประมง 5504-เทคโนโลยี 
ชีวภาพสัตว์น้ า 

 

33. นายวีรเวทย์  
อุทโธ 

ผศ. เทคโนโลยีการบรรจุ 1810-เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ 

 

34. นายเอกสิทธิ์  
อ่อนสอาด 

ผศ. เทคโนโลยีการอาหาร 1809-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

180902-
เทคโนโลยี
อาหาร 

35. นางจิตรา  
สิงห์ทอง 

ผศ. เทคโนโลยีการอาหาร 1809-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

180902-
เทคโนโลยี
อาหาร 

36. นางวิริยา  
อ่อนสอาด 

ผศ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1809-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

180902-
เทคโนโลยี
อาหาร 

3 . นางปัญจภรณ์  
ทัดพิชญางกูร พรหม
โชต ิ

ผศ. เทคโนโลยีการอาหาร 1809-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

180902-
เทคโนโลยี
อาหาร 



๙๕ 
  

ล าดับ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
38. นางกัญญา  

จึงวิมุติพันธ์ 
ผศ. ศิลปประยุกต์ 8502-ออกแบบ

อุตสาหกรรมศิลป์ 
850201-
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

39. นายสิทธิชัย   
สมานชาติ 

ผศ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(แขนงวิชา 

8502-ออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลป์ 

850204-
ออกแบบ
แฟชั่น 

คณะศิลปศาสตร์ 
40. นายพจน์  

ไชยเสนา 
รศ. พลศึกษา (กีฬาและ

นันทนาการ) 
6501-การศึกษา 650149- 

พลศึกษา 
41. นางสาวปรียาภรณ์

เจริญบุตร 
ผศ. วรรณกรรมส าหรับเด็ก

และเยาวชน 
7202-วรรณคดี
อังกฤษ 

 

42. นายราม  
ประสานศักดิ์ 

ผศ. วรรณคดีศึกษา 7201-วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

 

43. นายสุพัฒน์  
กู้เกียรติกูล 
 

ผศ. ภาษาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษและการ
สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ) 

7104-ภาษาอังกฤษ  

44. นายปริวรรต  
สมนึก 

ผศ. การท่องเที่ยว 9151-การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

 

45. นายสุวภัทร  
ศรีจองแสง 
 

ผศ. การท่องเที่ยว 9151-การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

915102-
การจัดการ

การ
ท่องเที่ยว 

46. นางสาวอารีรัตน์  
เรืองก าเนิด 

ผศ. สังคีต 8103-ดุริยางคศิลป์  

คณะนิติศาสตร ์
4 . นายตรีเนตร  

สาระพงษ์ 
รศ. นิติศาสตร์ 6702-กฎหมาย

มหาชน  
 

48. นางสุภาวณีย์  
อมรจิตสุวรรณ 

ผศ. นิติศาสตร์ 6702-กฎหมาย
มหาชน  

 

49. นายอภินันท์ 
ศรีศิริ 

ผศ. นิติศาสตร์ 6709-กฎหมายอาญา  

50. นายศุภชัย  
วรรณเลิศสกุล 

ผศ. นิติศาสตร์ 6703-กฎหมาย
ระหว่างประเทศ  
 

 



๙๖ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาทีไ่ด้รับการ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
 (ถ้ามี) 

คณะรัฐศาสตร ์
51. นายดิเรก  

บวรสกุลเจริญ 
ผศ. นิติศาสตร์ 6708-กฎหมายธุรกิจ  

52. นางสาวบุญทิวา  
พ่วงกลัด 

ผศ. การปกครอง 6101-รัฐศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร ์
53. นางสาวนงนิตย์  

ธีระวัฒนสุข 
รศ. เภสัชศาสตร์ 3301-เภสัชวิทยา   

54. นายอนันต์  
ไชยกุลวัฒนา 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก 

 

55. นางสาวธีราพร  
สุภาพันธุ์ 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก 

 

56. นางสาววริษฎา  
ศิลาอ่อน 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

5 . นางวันดี  
รังสีวิจิตรประภา 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

58. นางสาวระวิวรรณ  
แก้วอมตวงศ์ 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

59. นางสาวพรรณรัตน์  
อกนิษฐาภิชาติ 

รศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

60. นางสาววิภาวี เสาหิน รศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

61. นายสมชาย สินชัยสุข ผศ. เภสัชศาสตร์  
(เภสัชวิทยา) 

3301-เภสัชวิทยา   

62. นางศิริมา    
สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

63. นางชุตินันท์  
ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

64. นายสมหวัง  
จรรยาขันติกุล 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3301-เภสัชวิทยา   

65. นางสุภารัตน์  
จันทร์เหลือง 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

66. นางสาวสุวรรณาภัทร
เบญจพล 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3304-เภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร 
 

 



๙๗ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
 (ถ้ามี) 

6 . นายแสวง  
วัชระธนกิจ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3304-เภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร 

 

68. นางสาวน้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก 

 

69. นางจีริสุดา  
ค าสีเขียว 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก  

 

 0. นายธีระพงษ์  
มนต์มธุรพจน์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก  

 

 1. นางจารุวรรณ  
ธนวิรุฬห์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

 2. นางสาวอรนุช  
ธนเขตไพศาล 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

 3. นายปรีชา  
บุญจูง 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

 4. นางสุดารัตน์  
หอมหวล 

ผศ. เภสัชเคมีและพฤกษ
เคมี 

3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

 5. นางสาวอุษณา  
พัวเพ่ิมพูลศิริ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

 6. นางสาวเบญจภรณ์  
เศรษฐบุปผา 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

  . นางสาวนิธิมา  
สุทธิพันธุ์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

 8. นายทวีศักดิ์  
จึงวัฒนตระกูล 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

 9. นางสาวชลลัดดา  
พิชญาจิตติพงษ์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

80. นายทรงพร  
จึงมั่นคง 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

81. นายบัญชา  
ยิ่งงาม 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

82. นางสาวสุรีวัลย์  
ดวงจิตต์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

83. นายสุรศักดิ์   
แว่นรัมย์ 

ผศ. ชีวเวชศาสตร์ 2107-พยาธิวิทยา
คลินิก 
 

 



๙๘ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
 (ถ้ามี) 

84. นางสาวมินตรา   
สาระรักษ์ 

ผศ. การส่งเสริมสุขภาพ 3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 

85. นางสุรีย์  
ธรรมิกบวร 

ผศ. การพยาบาล 3701-พยาบาล
ศาสตร์ 

 

 3.2) ผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ยังไม่เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน จ านวน 13 คน แยกเป็นรายบุคคลได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่เสนอ
ขอ 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวสายสมร  

ล าลอง 
ผศ. เทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร์ 
0165-วิทยาการ 
พอลิเมอร์ 

 

2. นายศิริวัฒน์  
ระดาบุตร 

ผศ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

0165-วิทยาการ 
พอลิเมอร์ 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
3. นายเฉลิมชัย  

วงศ์รักษ์ 
ผศ. ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 
7104-ภาษาอังกฤษ  

คณะนิติศาสตร ์
4. นายขรรค์เพชร  

ชายทวีป 
ผศ. นิติศาสตร์ 6702-กฎหมาย

มหาชน  
  

5. นายชัช  
วงศ์สิงห์ 

ผศ. นิติศาสตร์ 6702-กฎหมาย
มหาชน  

  

6. นางมิรันตี  
เจียรักสุวรรณ 

ผศ. นิติศาสตร์ 6709-กฎหมาย
อาญา  

670901-
กฎหมายอาญา
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

 . นายรักขิต  
รัตจุมพฏ 

ผศ. นิติศาสตร์ 6709-กฎหมาย
อาญา  

670901-
กฎหมายอาญา
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

คณะเภสัชศาสตร ์
8. นายพีรวัฒน์  

จินาทองไทย 
ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม

คลินิก  
 



๙๙ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่เสนอ
ขอ 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

9. นางสาวอุไรวรรณ  
อกนิตย์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก  

 

10. นายณัฐวัฒน์  
ตีระวัฒนพงษ์ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก  

 

11. นายทวนธน  
บุญลือ 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3303-เภสัชกรรม
คลินิก  

 

12. นางสาวกุสุมา  
จิตแสง 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3302-เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

13. นางสาวลติพร   
อุดมสุข  

ผศ. เภสัชศาสตร์ 3301-เภสัชวิทยา  

             

  4) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ยังไม่เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาข้ามกลุ่มสาขาวิชา มีจ านวน 5 คน แยกเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ จ านวน 2 คน ซึ่งแยกเป็นราย  
คณะ/วิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอขอในปัจจุบัน (คน) 

จ านวนผู้ที่สาขาวิชายังไม่เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. และได้
พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชา 

ข้ามกลุ่มสาขาวิชา (คน) 
ผู้ด ารง

ต าแหน่ง 
ผู้ที่อยู่ระหว่าง

เสนอขอ 
รวม 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง  

ผู้ที่อยู่ระหว่าง
เสนอขอ  

รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 65 11 76 2 1 3 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
20 9 29 1 1 2 

รวมทั้งหมด 85 20 105 3 2 5 

  และแยกเป็นรายบุคคลได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง/

สาขาวิชาที่เสนอขอ 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. นางปาริชาติ 

พุ่มขจร 
ผศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2102-จุลชีววิทยา  

2. นางสาวนิภาพร
ค าหลอม 

ผศ. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 



๑๐๐ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง/

สาขาวิชาที่เสนอขอ 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

3. นางสาวกติกา 
สระมณีอินทร์ 
 

อยู่ระหว่าง
เสนอขอ ผศ. 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
4. นายปรีดา  

ปราการกมานันท์ 
ผศ. ชีวเวชศาสตร์ 3901-เทคนิค

การแพทย์ 
 

5. นางสาวรสริน   
การเพียร 

อยู่ระหว่าง
เสนอขอ ผศ. 

ชีวเวชศาสตร์ 3901-เทคนิค
การแพทย์ 

 

 

 5) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา มีจ านวน 22 คน แยกเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 20 คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ จ านวน 2 คน ซึ่งแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย  
ได้ดงัต่อไปนี้ 
          

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอขอในปัจจุบัน (คน) 

จ านวนผู้ที่สาขาวิชาเป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่ประสงค์จะ

เปลี่ยนสาขาวิชา (คน) 
ผู้ด ารง

ต าแหน่ง 
ผู้ที่อยู่ระหว่าง

เสนอขอ 
รวม 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง  

ผู้ที่อยู่ระหว่าง
เสนอขอ  

รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 65 11 76 9 - 9 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 3 53 1 1 2 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 26 3 29 2 - 2 
4. คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 - 2 - - - 

5. คณะศิลปศาสตร์ 25 6 31 3 - 3 
6. คณะบริหารศาสตร์ 10 5 15 2 - 2 
 . คณะนิติศาสตร์ 5 4 9 - - - 
8. คณะรัฐศาสตร์ 2 1 3 - - - 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 34 6 40 1 - 1 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

20 9 29 2 1 3 

11. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3 3 - - - 
รวมทั้งหมด 242 51 293 20 2 22 

 

 

และแยก... 



๑๐๑ 
  
  และแยกเป็นรายบุคคลได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

สาขาวิชาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
 (ถ้ามี) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. นายธานินทร์  

นุตโร 
ผศ. 0151-ฟิสิกส์ 0154-ดาราศาสตร์

ฟิสิกส์ 
 

2. นายนิพนธ์  
กสิพร้อง 

ผศ. 0151-ฟิสิกส์ 0154-ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์ 

 

3. นายแก้ว  
อุดมศิริชาคร 

ผศ. 0141-ชีววิทยา 0142-พฤกษศาสตร์   

4. นางสาวชริดา  
ปุกหุต 

ผศ. 2102-จุลชีววิทยา 0145-
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

5. นางอชิรญาณ์ปวริ
ศกร วัฒนโกศล 

ผศ. 2102-จุลชีววิทยา 0145-
เทคโนโลยีชีวภาพ 

014501-วิทยา
เชื้อรา 

6. นางอรัญญา  
พิมพ์มงคล 

ผศ. 0141-ชีววิทยา 0142-พฤกษศาสตร์  

 . นางนารีรัตน์  
ไชยคง 

ผศ. 0141-ชีววิทยา 0145-
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

8. นางสาวช่อทิพย์  
กัณฑโชติ 

ผศ. 0141-ชีววิทยา 0142-พฤกษศาสตร์  

9. นายไพรินทร์  
สุวรรณศรี 

ผศ. 0104-คณิตศาสตร์ 0112-คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

011204-การ
จ าลองสถานการณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. นายตะวันฉาย  

โพธิ์หอม 
ผศ. 1109-วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
1108-วิศวกรรมการ
ผลิต 

 

11. นายถนัดกิจ  
ศรีโชค 

อยู่ระหว่าง
เสนอขอ 

ผศ. 

1109-วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1108-วิศวกรรมการ
ผลิต 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
12. นางสาวสุรีพร  

เกตุงาม 
รศ. 5102-พืชไร่ 5101-การปรับปรุง

พันธุ์พืช  
 

13. นางอภิญญา  
เอกพงษ์ 

ผศ. 180902-
เทคโนโลยีอาหาร 

1809-วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

180903-การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

คณะศิลปศาสตร์ 
14. นายท านอง  

วงศ์พุทธ 
ผศ. 7101-ภาษาไทย 7204-วรรณคดีไทย  



๑๐๒ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

สาขาวชิาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่พิจารณา
เทียบเคียงตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

อนุสาขาวิชา 
 (ถ้ามี) 

15. นายพิสิทธิ์  
กอบบุญ 

ผศ. 7101-ภาษาไทย 7204-วรรณคดีไทย  

16. นางสาวสารภี  
ขาวดี 

ผศ. 7101-ภาษาไทย 7204-วรรณคดีไทย  

คณะบริหารศาสตร์ 
1 . นางศิริรัตน์  

เจนศิริศักดิ์ 
ผศ. 6802-บริหารธุรกิจ 6801-การบัญชี 680106-การภาษี

อากร 
18. นางสาวกุลภา  

โภคสวัสดิ ์
ผศ. 680201-การ

จัดการ 
6802-บริหารธุรกิจ 680203-การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ 
คณะเภสัชศาสตร ์

19. นางปาจารีย์  
ทองงอก 

ผศ. เภสัชศาสตร์ 2117-สรีรวิทยา   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
20. นายสมเจตน์    

ทองด า 
ผศ. 3501-สาธารณสุข

ศาสตร์ 
2114-เวชศาสตร์
ชุมชน 

211401-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

21. นางสาวจิราภรณ์   
หลาบค า 

ผศ. 3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

2114-เวชศาสตร์
ชุมชน 

211401-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

22. นางนิตยา   
ชาค ารุณ 

อยู่ระหว่าง
เสนอขอ 

ผศ. 

3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

2114-เวชศาสตร์
ชุมชน 

211401-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

    

 6) สรุปข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน จ านวน 240 
คน (ซึ่งไม่รวมต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์แล้ว) และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ จ านวน 51 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 6.1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน 
 

ล าดับ สังกัด ตรง
สาขาวิชา 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
กลุ่มเดียวกัน 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
ข้ามกลุ่ม 

(คน) 

ตรงสาขาวิชา- 
แต่ประสงค์จะ

เปลี่ยนสาขาวิชา 
(คน) 

รวม 
ทั้งหมด
(คน) 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 30 23 2 9 64 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 3 - 1 50 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 12 11 - 2 25 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ - 2 - - 2 
5. คณะศิลปศาสตร์ 15   - 3 25 



๑๐๓ 
  

 

 6.2) ผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
 

            1) ผู้ด ารงต าแหน่ง… 

ล าดับ สังกัด ตรง
สาขาวิชา 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
กลุ่มเดียวกัน 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
ข้ามกลุ่ม 

(คน) 

ตรงสาขาวิชา- 
แต่ประสงค์จะ

เปลี่ยนสาขาวิชา 
(คน) 

รวม 
ทั้งหมด
(คน) 

6. คณะบริหารศาสตร์ 8 - - 2 10 
 . คณะนิติศาสตร์ - 5 - - 5 
8. คณะรัฐศาสตร์ 1 1 - - 2 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 3 30 - 1 34 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 15 2 1 2 20 
11. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 1 - - 3 

รวมทั้งหมด (คน) 132 85 3 20 240 

ล าดับ สังกัด ตรง
สาขาวิชา 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
กลุ่มเดียวกัน 

(คน) 

ไม่ตรง
สาขาวิชา-

เทียบเคียงใน
ข้ามกลุ่ม 

(คน) 

ตรงสาขาวิชา- 
แต่ประสงค์จะ

เปลี่ยนสาขาวิชา 
(คน) 

รวม
ทั้งหมด 
(คน) 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 8 2 1 - 11 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 - - 1 3 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 3 - - - 3 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ - - - - - 
5. คณะศิลปศาสตร์ 5 1 - - 6 
6. คณะบริหารศาสตร์ 5 - - - 5 
 . คณะนิติศาสตร์ - 4 - - 4 
8. คณะรัฐศาสตร์ 1 - - - 1 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 1 5 - - 6 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 6 1 1 1 9 
11. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 - - - 3 

รวมทั้งหมด (คน) 34 13 2 2 51 



๑๐๔ 
  
  1 ) ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการและผู้ที่ อยู่ ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ ยั งไม่ เป็น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน จ านวน 98 คน  
  2 ) ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการและผู้ ที่ อยู่ ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่ ยั งไม่ เป็น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาข้ามกลุ่มสาขาวิชา จ านวน 5 คน 
  3) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ในสาขาวิชาที่เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. แล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา จ านวน 22 คน  

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๑.๒.๖  การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของคณะ เพื่อจ่ายเป็น 
      ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
      วิชาการที่ได้รับ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ้างด้วยงบประมาณ 
      แผ่นดิน 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๖๓,๙๔๘,๑๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๑๓๘,๐๐๐ บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๗๓,๐๘๖,๑๐๐ บาท) โดยเป็นงบเงิน
อุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นเงิน ๓๐๓,๖๓๑,๖๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๗,๘๗๔,๒๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๑๑,๕๐๕,๘๐๐ 
บาท) โดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งวิชาการท่ีได้รับ ดังรายละเอียดจ าแนกตามรายการต่างๆ ดังนี้ 

 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพ่ิมลด 

จ านวน ร้อยละ 

(๑) อัตราเดิม    ๒๙๔,๑๔๗,๐๐๐    ๒๙๖,๒๖๘,๐๐๐    ๒,๑๒๑,๐๐๐ ๐.๗๒ 

(๒) อัตราใหม ่        ๔,๘๒๐,๐๐๐        ๑,๖๖๖,๐๐๐ -  ๓,๑๕๔,๐๐๐ -๖๕.๔๔ 

(๓) เงินประจ าต าแหน่ง        ๖,๐๐๒,๔๐๐        ๕,๖๙๗,๖๐๐ -    ๓๐๔,๘๐๐ -๕.๐๘ 
(๔) ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนดา้น
สาธารณสุข           ๕๗๖,๐๐๐                   -    -    ๕๗๖,๐๐๐ -๑๐๐.๐๐ 

(๕) ค่าตอบแทนรายเดือน        ๕,๙๖๐,๔๐๐                   -    -  ๕,๙๖๐,๔๐๐ -๑๐๐.๐๐ 

          

รวม    ๓๑๑,๕๐๕,๘๐๐    ๓๐๓,๖๓๑,๖๐๐ -  ๗,๘๗๔,๒๐๐ -๒.๕๓ 
 

จากรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณข้างต้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งวิชาการที่ได้รับ ดังนั้น หากยังคงเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป จะเป็นภาระทางการงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยได้  

 
 

มติคณะกรรมการ… 



๑๐๕ 
  

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ยุติการน าเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งวิชาการที่
ได้รับ โดยให้จ่ายด้วยเงินรายได้ของคณะไปพลางก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ   

ทั้งนี้ มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้ในการจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ ส าหรับพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของคณะ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งวิชาการที่ได้รับ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินของคณะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ   
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๑.๒.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
         รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/260 เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ตามความทราบแล้วนั้น โดย
ก าหนดให้ท าการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึ กษา 2560 ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ท าการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1๔/2561 วันอังคารที่ 
4 กันยายน 2561 ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  บัดนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอน าเสนอ (ร่าง) รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีก ารศึกษา 
2560 ระดับหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดท าการเรียนการสอน จ านวน 80 หลักสูตร ทั้งนี้            
มีหลักสูตรที่ประเมินโดยเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑติและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 จึงมีหลักสูตรที่ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ สกอ. ปี พ.ศ. 255  จ านวน ๗๗ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐                     
เป็นดังนี้ 

๑) “ผ่าน” องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวน ๗๖ หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ 
ของหลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๑.๗๖ และ ๙๕.๐๐ ตามล าดับ)                    
โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 
- ระดับ… 



๑๐๖ 
  

- ระดับคุณภาพดี จ านวน ๕๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๒.๗๒ ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน ๒๐ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๖.๓๑ ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   

๒) “ไม่ผ่าน” องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน อยู่ระหว่างยืนยันผลการด าเนินงาน
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวน ๑ หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรีของ
คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจาก รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่ม มคอ 2 ที่  สกอ. รับทราบหลักสูตร               
ไม่ตรงกับรายชื่อที่กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

- หากพิจารณาระดับคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๒-๖ ของหลักสูตรการท่องเที่ยว พบว่าอยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง  

        ๓) คะแนนผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
๓.๑2 ระดับ “ดี” ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเท่ากับ ๒.๙๕ ระดับ “ปานกลาง”และ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ซึ่งเท่ากับ ๒.๖๘ ระดับ “ปานกลาง” 

 

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามระดับ
ปริญญา  
 

ระดับปรญิญา จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จ านวนหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐาน 

คะแนนประเมิน
ในภาพรวม 
(เต็ม 5.00 
คะแนน) 

ระดับคุณภาพภาพรวม 
ปานกลาง 

(2.01-3.00 
คะแนน 

ดี 
(3.01-4.00 

คะแนน 
ปริญญาตรี 44 43 (*1) 3.06 (3.12) 13 (14) 30 
ปริญญาโท 22 22 3.14 5 17 
ปริญญาเอก 11 11 3.21 2 9 
หลักสูตรทั้งหมด 77 76(*1) 3.11 (3.14) 20 (21) 56 

 

หมายเหตุ   1. รอผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรท่องเที่ยว  
 

 
ภาพที่ 1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรตามผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับปริญญา (หมายเหตุ : ยังไม่นับรวม หลักสูตรท่องเที่ยว) 

        ตารางท่ี 2...   



๑๐๗ 
  
ตารางท่ี 2  จ านวนหลักสูตรและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามคณะ/ 
               วิทยาลัย 
 

คณะ 
จ านวนหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 

ระดับคุณภาพของ
หลักสูตร 

คะแนนเฉล่ียหลักสูตร 
ภาพรวมคณะ 

หมายเหตุ 
เปิด
สอน 

ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ปานกลาง คะแนน คุณภาพ 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 4 3 3 - 3 - 3.19 ดี ใช้เกณฑ์ฯ สภาวิชาชีพ 1 
หลักสูตร 

2. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

4 3 3 - 2 1 3.09 ดี ใช้เกณฑ์ฯ สภาวิชีพ 1 
หลักสูตร 

3. คณะพยาบาล
ศาสตร ์

1 - - - - - - - ใช้เกณฑ์ฯ สภาวิชีพ 1 
หลักสูตร 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 20 20 20 - 15 5 3.15 ดี  

5. คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

16 16 16 - 14 2 3.32 ดี  

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 8 8 8 - 4 3 2.89 ปานกลาง  

7. คณะศิลปประยุกต์
ฯ 

2 2 2 - 1 1 3.01 ดี  

8. คณะศิลปศาสตร ์ 15 14 14 *1 9 5 2.87 
(3.09) 

ปานกลาง 
(ดี) 

หลักสูตรการท่องเท่ียว อยู่
ระหว่างการด าเนินการ 

9. คณะบริหารศาสตร ์ 8 8 8 - 5 3 3.03 ดี  

10. คณะนติิศาสตร ์ 1 1 1 - 1 - 3.79 ดี  

11. คณะรัฐศาสตร ์ 2 2 2 - 2 - 3.46 ดี  

รวม 83 80 76 *1 51 25 3.11  
(3.14) 

ดี 
(ดี) 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามระดับปริญญา  
หมายเหตุ :   1) ยังไม่นับรวม หลักสูตรท่องเที่ยว  และ  



๑๐๘ 
  
  2) ไม่น าเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจาก ใช้ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสภาวิชาชีพ จึงไม่มีคะแนนประเมิน) 
 

ตารางท่ี ๓ ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ภาพรวม  
              ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

องค์ประกอบที่ Input Process Output คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 76 หลักสูตร / ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร  
2. บัณฑิต - - 4.29  

(4.29) 
4.29  

(4.29) 
ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.5๕ 
(2.56) 

- - 2.5๕ 
(2.56) 

ปานกลาง 

4. อาจารย ์ ๓.๙๓ 
(3.๙๒) 

- - ๓.๙๓ 
(3.๙๒) 

ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

๒.๗๕ 
(๒.๗๓) 

3.16 
(๓.๑๕) 

- 
๓.๐๕ 

(๓.๐๔) 
ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 2.69 
(2.70) 

- 2.69 
(2.70) 

ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
๓.๔๑ 

(๓.๔๐) 
๓.๐๔ 

(๓.๐๓) 
4.29  

(4.29) 3.11 
(๓.๑๔) 

ดี 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 

หมายเหตุ 1)  อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลยั 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทอ่งเที่ยว 
    ๒) (..) ค่าคะแนนที่ปรับผลประเมินหลักสูตรการท่องเท่ียว 
 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินการปะกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
               ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
1. คณะเภสัชศาสตร ์ 3.09 3.48 3.19 - - - 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

2.85 3.09 3.09 - - - 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 3.22 - - - - - 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 2.65 3.13 3.15 2 - - 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2.81 3.29 3.32 2 - - 

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 2.62 1.89 2.89 - 3 - 

7. คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

2.59 2.89 3.01 - - - 

8. คณะศิลปะศาสตร ์ 2.73 2.74 2.87 
(3.09) 

- - 1* 



๑๐๙ 
  

คณะ 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 2.73 2.79 3.03 1 - - 

10. คณะนติิศาสตร ์ 3.46 3.65 3.79 - - - 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 1.46 2.96 3.46 2 - - 

มหาวิทยาลยั 2.68 2.95 3.1๑ 
(3.14) 

7 3 1* 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ปานกลาง ดี    
 

หมายเหตุ   1)  * อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 1 หลักสตูร คือ หลักสูตรการท่องเท่ียว 
  2)  คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสภาวิชาชีพ จึงไม่มีคะแนน
ประเมิน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 2558 -2560 
(หมายเหตุ : ยังไม่นับรวม หลักสูตรท่องเที่ยว) 
  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕60 
ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ ดังมีประเด็นหลัก ดังนี้  

 
 

๑. มอบส านักงาน... 



๑๑๐ 
  

1.  มอบส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาด าเนินการในประเด็นต่อไปนี้ 
   (1) ก าหนดระบบและกลไกการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้
ชัดเจน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยอาจก าหนดเป็นวาระการประชุมหลักของคณะกรรมการบริหารวิชาการ                         
(เช่น ความคืบหน้าการปรับปรุงตามรอบฯ/ การติดตามการรับรองหลักสูตร/ การติดตามหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรอย่าง
สมบูรณ์เพื่อแจ้ง สกอ. เป็นต้น) 
  (2) จัดท าแบบฟอร์มการจัดท าแผนปรับปรุงฯ และปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
    (3) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการก ากับมาตรฐานของหลักสูตร โดยเฉพาะเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กับคณะและหลักสูตรเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ทราบข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน 
   (4) จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านหลักสูตร เช่น หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน/ หลักสูตรที่ปิด/เปิด
ในรอบปี/ ข้อมูลพื้นฐานกลางที่สนับสนุนการรายงาน มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตร เป็นต้น) 

  2. หลักสูตรและคณะต้องให้ความส าคัญกับการท าแผนปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Improvement Plan) 
และด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  และคณะต้องก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตร รวมทั้ง
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรก ากับติดตามการบริหารงานนของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

3. หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ ๓.๐๑ ขึ้นไป) ติดต่อกัน ๒ ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) ซ่ึงมีคุณสมบัติยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR มีจ านวน ๕๗ หลักสูตร เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมและการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงาน  

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอประเด็นให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
   1. เห็นควรมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน และก ากับติดตามหลักสูตรที่ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน 20  หลักสูตร ให้มีผลประเมินอยู่ใน ระดับ “ดี” ในปีการศึกษา 
2561  เพ่ือให้สามารถยื่นเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register, TQR) ต่อไปได้ 
เช่น จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  2. เห็นควรมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและก ากับติดตามการจัดท าแผนปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (Improvement Plan) ของหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตรน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

   3. เห็นควรมอบหมายให้หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 
3.01 ขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี  (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) มีจ านวน 42 หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติยื่นขอขึ้น
ทะเบียน TQR แจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ในปีการศึกษา 2561 มายังส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   ๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๒. ประเด็นที่ส านักงานประกันคุณภาพฯ ดังนี้ 
 
 

       1) เห็นควร… 



๑๑๑ 
  
 1) เห็นควรมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน และก ากับติดตามหลักสูตรที่ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน 20  หลักสูตร ให้มีผลประเมินอยู่ใน ระดับ “ดี” ในปีการศึกษา 
2561   
 2) เห็นควรมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและก ากับติดตามการจัดท าแผนปรับปรุงผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (Improvement Plan) ของหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  3) เห็นควรมอบหมายให้ หลักสูตรที่ มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ ระดับดีขึ้น ไป                    
(คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี  (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) แจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้น
ทะเบียน TQR ในปีการศึกษา 2561 มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
  3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  เห็ นชอบ  รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายใน                         
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐  และเห็นชอบประเด็นที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ             
เสนอมา ดังนี้ 
 1) มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน และก ากับติดตามหลักสูตรที่ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน 20  หลักสูตร ให้มีผลประเมินอยู่ใน ระดับ “ดี”                   
ในปีการศึกษา 2561   
 2) มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและก ากับติดตามการจัดท าแผนปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (Improvement Plan) ของหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  3 ) ม อบ ห ม าย ให้ ห ลั ก สู ต รที่ มี ผ ลป ระ เมิ น ระดั บ ห ลั ก สู ต รอยู่ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป                    
(คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี  (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) แจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้น
ทะเบียน TQR ในปีการศึกษา 2561 มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 

 

   ๔.๑.๒.๘  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
         การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

           รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๖๐ เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ท าการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในช่วงเดือนภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑            
ตามความทราบแล้วนั้น   
  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในระหว่าง ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ 
 

                  และประเมิน… 



๑๑๒ 
  
และประเมินการด าเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และกรรมการเป็นประธานตรวจประเมินระดับคณะ/ส านัก จ านวน ๔ คน และมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ  
  ระดับสถาบันได้ท าการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมติที่ประชุม 
เห็นชอบและมอบให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน   เพ่ือจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.๑ บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม ๕ 
องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 
             ๑) ผลการประเมินตนเองภาพรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคะแนนเท่ากับ ๔.๔๓ อยู่ในระดับ 
“ดี” มีผลด าเนินงานเพิ่มข้ึน ๐.๕๗ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนน ๓.๙๓ และ  
     ๒) ผลการด าเนินงาน แยกตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน โดยแยกตามระดับคุณภาพขององค์ประกอบ 
พบว่า  
   (๑) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน) จ านวน ๓ ด้าน คือ 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   (๒) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” (๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน) จ านวน ๒ ด้าน คือ ด้าน
การผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ  
    ๓) ผลการด าเนินงาน แยกตามตัวบ่งช้ี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยแยกตามระดับคุณภาพของ
ตัวบ่งชี้ พบว่า  
   (๑) ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  (๔ .๕๑ - ๕ .๐๐ คะแนน)  จ านวน ๘ ตัวบ่ งชี้  ได้แก่                        
๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๑.๔  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  
    (๒ ) ระดั บ คุณ ภ าพ  “ดี ”  (๓ .๕ ๑  - ๔ .๕ ๐  ค ะแน น )  จ าน วน  ๓  ตั วบ่ งชี้  ได้ แ ก่                                
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๕.๓ ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  (๓) ระดับคุณภาพ “พอใช้” (๕ .๕๑ - ๓ .๕๐ คะแนน)  จ านวน ๑ ตัวบ่ งชี้  ได้แก่                       
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ๔) ผลการด าเนินงาน พิจารณามิติคุณภาพ พบว่า  
     (๑) ปัจจัยน า (Input) อยู่ในระดับ “ด”ี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗  
    (๒) กระบวนการ (Process) อยูใ่นระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖  
 
                  (๓) ผลลัพธ์… 



๑๑๓ 
  
    (๓) ผลลัพธ์ (Output) อยู่ในระดับ “ด”ี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘  
ดังแสดงในตารางที่ ๑-๒ 

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกตามองค์ประกอบ เทียบกับผลการ
ประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
  

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกตามตัวชี้วัด เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

 



๑๑๕ 
  
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มิติคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
  
๑.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน แยกรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  คะแนน ๔.๒๐ (ระดับดี)  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   ๓.๑๑ (๓.๑๔)  คะแนน (ระดับดี)  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ) จ านวน  ๗๖ หลักสูตร จาก ๗๗ หลักสูตร  
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว เนื่องจาก รายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่ม มคอ ๒ ที่ สกอ. รับทราบหลักสูตร ไม่ตรงกับ รายชื่อที่กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๒. หลักสูตรที่มีผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
จ านวน ๗๖ หลักสูตร เป็นดังนี้ 
(๑) ระดับคุณภาพดี จ านวน ๕๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๓.๖๘ ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 

 (๒) ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน ๒๐ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๖.๓๑ ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)  
ทั้งนี้ หากหลักสูตรการท่องเที่ยว ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ จะมีระดับคุณภาพปานกลาง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ๒.๘๘ คะแนน (ระดับพอใช้) 
   จากการผลการด าเนินการ พบว่า ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๓๔.๒๘ 
ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๑๖ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๓๔.๑๒  
 

องค์ประกอบท่ี ๒ วิจัย คะแนน ๔.๖๒ (ระดับดีมาก) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ๔.๖๔  คะแนน (ระดับดีมาก) 
  ๑) คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน  ผลการด าเนิน พบว่า คณะ/
วิทยาลัยมีสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
    (๑) ระดับดีมาก จ านวน ๙ คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์ฯ และคณะ
รัฐศาสตร์ 
   (๒) ระดับดี จ านวน ๑ คณะ  ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 
   (๓) ระดับต้องปรับปรุง ๑ คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒) จ านวนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ ๕๕,๙๐๙,๕๘๖.๐๐ 
บาท โดยจ าแนกตามแหล่งเงิน ได้ดังนี้ 
     (๑) เงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน  ๔๑,๐๖๗,๒๘๖.๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๓.๔๕ ของ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด)  
   (๒) เงินงบประมาณจากหน่วยงานภายใน (คณะและมหาวิทยาลัย) จ านวน  ๑๔,๘๔๒,๓๐๐.๐๐ 
บาท (ร้อยละ ๒๖.๕๕ ของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด)   
  (๓) หากพิจารณาเงินสนับสนุนการท าวิจัย คณะที่มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก ได้ในอัตราที่สูง 
คือ คณะรัฐศาสตร์ (คิดเป็น ๓๕๘,๖๗๘ บาท/ คน และคณะเกษตรศาสตร์ (คิดเป็น ๑๖๘,๒๐๐ บาท/ คน) 
 
 
 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓... 



๑๑๗ 
  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๔.๒๑ คะแนน (ระดับดี) 
  ๑)  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน ผลการด าเนินการ พบว่า คณะที่มีผลผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย มีดังนี้ 
    (๑) ระดับดีมาก จ านวน ๗ คณะ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยฯ ศิลปศาสตร์                    
ศิลปประยุกต์ฯ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
   (๒) ระดับดี จ านวน ๒ คณะ ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์ 
    (๓) ระดับพอใช้ จ านวน ๒ คณะ ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   
              ๒) ประเภทและจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็น
ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔ จ านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิขาการของอาจารย์และนักวิจัย  
 

ระดับคุณภาพ ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวนผลงาน 
๑. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๒๐ ๑๔๙ 

๒. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

๐.๔๐ ๕๒ 

๓. ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   ๐.๔๐  
๔. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี ๒ 

๐.๖๐ ๓๒ 

๕. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) 

๐.๘๐ ๗๕ 

๖. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี ๑ 

๐.๘๐  

๗. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑.๐๐ ๔๒ 

๘. ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐๐  



๑๑๘ 
  

ระดับคุณภาพ ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวนผลงาน 
๙. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ๑.๐๐  
๑๐ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ๑.๐๐  
๑๑. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ๑.๐๐  
๑๒. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ๑.๐๐  
๑๓. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

๑.๐๐  

องค์ประกอบท่ี  ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ คะแนน (ระดับดีมาก) 
                    ผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ใน ระดับ ดีมาก  การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่
สังคม ได้ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  โดยพ้ืนที่หลักในการด าเนินงานยังเป็นพ้ืนที่เดิม คือ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๔ ต าบลรอบๆ มหาวิทยาลัย คือ ต าบลเมืองศรีไค  
ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง โดยได้น าผลส าเร็จจากการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายหลัก เป็นต้นแบบ
เพ่ือขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ โดยมีโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ ๔ ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชน  ซึ่งมีโครงการ
ที่ด าเนินการแบบให้เปล่ารวม ๑๑๐ โครงการและโครงการที่เป็นความร่วมมือ/ความต้องการจากหน่วยงานภายนอก 
๒๒ โครงการ   
 

องค์ประกอบท่ี  ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๕.๐๐ คะแนน (ระดับดีมาก) 
                    ผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ใน ระดับ ดีมาก  การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เท่ากับ ๘,๖๐๑,๖๐๐ บาท มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ  
 
องค์ประกอบท่ี   ๕  การบริหารจัดการ ๔.๓๓ คะแนน (ระดับดี) 
ตัวบ่งชี้  ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน   
 เกณฑ์ ข้อ  ๒ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ 
สามารถก านหดหลักการและมีการค านวณตามหลักการที่ก าหนด แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง ท าให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการเปิดหลักสูตร
ใหม่หรือการพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  
 เกณฑ์ ข้อ ๖ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  
    ผลการด าเนินการให้ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก พบว่า คณะที่มีผล
การด าเนินการระดับคุณภาพพอใช้  จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ (๑.๘๘ คะแนน) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(๒.๖๓ คะแนน)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๒.๘๔ คะแนน)   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า คณะที่มีผลการด าเนินการ
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน ๔ คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ (๐.๘๘ คะแนน)  คณะศิลป
ศาสตร์ (๑.๕๐ คะแนน)  คณะบริหารศาสตร์ (๑.๒๙ คะแนน)  และคณะรัฐศาสตร์ (๐.๕๗ คะแนน)  
 

                ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒… 



๑๑๙ 
  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  ๓.๙๙ คะแนน (ระดับดี) 
เนื่องจาก การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นี้  ดังนั้นผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ จึงใช้ผลการประเมินตนเองในรอบ ๑๒ เดือน และจะ
ปรับปรุงผลการด าเนินหลังจากการประเมินเสร็จแล้ว 
 

ตารางท่ี ๕ ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวม  
  ๑. การด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการท างานของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 

(๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน  - คณะกรรมการบริหารวิขาการ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและ การก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

                 (๒) ด้านการ... 



๑๒๐ 
  

(๒) ด้านการพัฒนานักศึกษา - คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
(๓) ด้านการบริการวิชาการ - คณะกรรมการบริหารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 

(๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม – คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

(๕) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 

- คณะกรรมการแผนและนโยบายมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 
๒. มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนด้านต่างๆ  

ในทุกด้าน เพ่ือให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  การก าหนดตัวชี้วัดของแผน การก าหนดวิธีการวัด
ความส าเร็จของแผน เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ 

๓. มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานควรจัดให้ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ 

หลักสูตร และของกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับสภาพจริง เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินและการ
บริหารของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ควรมีการระบุความรู้/ทักษะที่องค์กรต้องการส่งเสริมให้บุคลากรแต่ 
ละระดับได้รับการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรระดับผู้น า จัดท าแผนพัฒนาที่มีความชัดเจนทั้งการระบุกลุ่ม
บุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีพร้อมค่าเป้าหมาย มีการติดตามบุคลากรแต่ละกลุ่มเพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ตามที่ก าหนด และมีการติดตามถึงประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
ในอาชีพ/ต าแหน่งวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ของความรู้ของบุคลากรทุกกลุ่มภายหลังการพัฒนาอย่างจริงจัง 

๕. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นการ 

ตีพิมพ์ในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ (๐.๒๐)   
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ในบทความวิจัยที่มีค่า
น้ าหนักที่สูงขึ้น อาทิ เช่น การตีพิมพ์ในฐานวารสารวิชาการผลงานทางวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล กลุ่มที่ ๑ 
(๐.๘๐) 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑)  (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามท่ีส านักงาน 

ประกันคุณภาพฯ รายงานและน าเสนอ 
๒) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป 
  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  และมอบมหาวิทยาลัยน าผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมทั้ง ๕ ข้อ พิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

    ๔.๒.๑  ขออนุมัติให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์ลาออกจากต าแหน่ง 
      อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่รองศาสตราจารย์มันทนา 

สามารถ ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 
            คณบดี... 



๑๒๑ 
  
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘ นั้น  

เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งคณบดี คณะบริหาร -
ศาสตร์ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องกลับภูมิล าเนา ณ กรุงเทพมหานคร จึงขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 
ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติให้รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ลาออกจากต าแหน่ง
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 

     ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติลาออกจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น ตามข้อ ๕ ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเท่าท่ีมี 

ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านั กงานอธิการบดี  
จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์  

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ประธานกรรมการ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๕. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการ  

           ประธานสภาอาจารย์   
 
 
 
 
 
 

                ๔.๒.๓  การแต่งตั้ง... 



๑๒๒ 
  

    ๔.๒.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 

พิจารณา ตามที่ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง  ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความ
เหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าท่ีมี 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  
จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต กรรมการ 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๕. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการ  

           ประธานสภาอาจารย์   
 

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารคงเหลือจ านวนสองท่าน คือ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
และผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนี้ 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์          
ในล าดับที่ ๔ 
 

     ๔.๒.๔  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  ต าแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานอัยการ 
สูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 
 

 
๑) ให้ค าปรึกษา… 



๑๒๓ 
  

๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  
๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                  
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม  สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย     
ให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น 
การท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง  การบริหารการเงินและพัสดุ  การเตรียมและการจัดท า
ค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -    
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ แต่งตั้งให ้นายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒  โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 

          ๔.๒.๕  ขออนุมัติ... 



๑๒๔ 
  

    ๔.๒.๕  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน  

  รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา              
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน ๑๒ ข้อที่ ๕๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และอาศัยอ านาจแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                      
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๓ คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่จึงได้รับรองการส าเร็จการศึกษาแก่ผู้
ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้  การน าเสนอเพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาล่าช้า
เนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินค้างช าระ ซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติอนุปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 

  

  ทั้งนี้ ใคร่ขอน าเสนอข้อเท็จจริง/ล าดับขั้นตอน ข้อบังคับและหรือเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในการขอส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ส าหรับนางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนี้ 

ก. ข้อเท็จจริง 
  ๑. นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ทั้งนี้ การ
เรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่า
คะแนนแล้ว ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการลงทะเบียน
เรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 
  ๒. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๑ และได้รับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับ 
เท่ากับ ๑.๖๐ ซึ่งมีรายวิชาในกลุ่มนี้จ านวน ๓ รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือกจ านวน ๑ รายวิชา ได้รับการประเมินผล
ล าดับขั้น (Grade) เป็น F จึงไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หน้า ๕ ข้อ ๑๑ การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
 การวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และต้องได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาชีพเลือก ในสาขาเฉพาะเดียวกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาดังกล่าวได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade) เป็น F ความหมายตามข้อบังคับฯ คือ ตก รายละเอียดดังนี้ 
             รหัสวิชา... 



๑๒๕ 
  

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนที่ได้รับ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๓ รายวิชา ๙ หน่วยกิต ดังนี ้
๑. ๑๓๐๖๒๐๔ Network Analysis ๓(๓-๐-๖) F 
๒. ๑๓๐๖๒๔๑ Engineering Electronics ๓(๓-๐-๖) F 
๓. ๑๓๐๖๔๙๑ Electrical Engineering Project II ๓(๐-๙-๑๒) F 
กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ๓ หน่วยกิต ดังนี ้
๑.  ๑๓๐๖๔๒๕ Electrical Power System Analysis ๓(๓-๐-๖) F 
หรือ ๑๓๐๖๔๒๖ Electrical Power System Protection ๓(๓-๐-๖) F 

  

  ๓. จากรายละเอียดข้อ ๒ นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ ไม่ผ่านเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ยื่นค าร้องผ่านคณะสังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ซึ่งนับระยะเวลาการศึกษาเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘  จึงถือว่าระยะเวลาการศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลา
การศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
  ๔. นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผลค่าคะแนน
แล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษา
ต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็นการสิ้น
สภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
  ข. ล าดับขั้นตอนพิจารณาการส าเร็จการระดับอนุปริญญา 
       ๑. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ 
ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากมีรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับจ านวน ๓ รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือกจ านวน ๑ 
รายวิชา ได้รับการประเมินผลล าดับขั้น (Grade) เป็น F   
  ๒. นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๓. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษาตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาได้
ศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา จึงน าเสนอต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและรับรองการส าเร็จศึกษาระดับอนุปริญญา โดยที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิศวกรรมศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ส าเร็จการศึกษาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของ
ภาคเรียนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนดคือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
 

             จึงเสนอ... 



๑๒๖ 
  
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวอ้อมข้าว ราชประโคน รหัสประจ าตัว 
๕๑๑๓๔๑๒๙๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๒,๔๔๑ คน 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒,๔๔๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๓๐ คน 
๑.๒ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๖๑ คน 
๑.๓ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๖๒ คน 
๑.๔ สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๔๗ คน 
๑.๕ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔๗ คน 
๑.๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๕ คน 
๑.๗ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๒๕ คน 
๑.๘ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๕ คน 
๑.๙ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๒๐ คน 
๑.๑๐ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๗ คน 
๑.๑๑ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๕๘ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๒๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๓๔ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๒๐ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๘ คน 
๒.๕ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๒๒ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๓๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๖ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๕๐ คน 



๑๒๗ 
  

๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑๙ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๘๓ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๗๑ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๓๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๔๐ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๓๐ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑๒ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๙ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๗๔ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๖๐ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ

วัฒนธรรมเวียดนาม 
จ านวน ๔ คน 

๔.๙ สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๑๘ คน 
๔.๑๐ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๔๖ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๗๔๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑๕๙ คน 
๖.๒ สาขาวิชา การจัดการโรงแรม จ านวน ๕๙ คน 
๖.๓ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๒๒ คน 
๖.๔ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑๙ คน 
๖.๕ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๖๗ คน 
๖.๖ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๗๖ คน 
๖.๗ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๓๘ คน 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๓๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓๐ คน 
๗.๒ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๕๒ คน 
๗.๓ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕๔ คน 

๘. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   ๘.๑ 

 
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศ 
ศิลป์ จ านวน ๒ คน 



๑๒๘ 
  

  
   ๘.๒ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบ จ านวน ๒ คน 

๘.๓ 
 

ผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอ 
และแฟชั่น 

 
 

จ านวน ๒ คน 
๙. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๑๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๙.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๑๑๙ คน 
๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๘๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๑๐.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑๑๑ คน 
๑๐.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๗๙ คน 
๑๐.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๙๘ คน 

๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๑.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๐ คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒,๔๔๑ คน 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๒. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๔ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน  

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
          ๔.๒.๘  ขออนุมัติ... 



๑๒๙ 
  

    ๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
      ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๙)  

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  (ครั้งที่ 9) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไข
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 53 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 49 คน และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก จ านวน 4 คน ในการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามข้อ 3) และผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 
ดังนี้ 

 

ระดับปริญญาโท  จ านวน 49 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  17  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน    12  คน 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน     1  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    จ านวน     1  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน     1  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน     1  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน     1  คน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  4  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน     3  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน     1  คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  3  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    3  คน 

คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  7  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน       คน 

คณะเภสัชศาสตร ์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  5  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ   จ านวน    4  คน 
-   สาขาวิชา  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จ านวน    1  คน  

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน  13  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    13  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 4 คน 
คณะเกษตรศาสตร์… 



๑๓๐ 
  

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    1  คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน  3  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    1  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    2  คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 9)  จ านวน 53 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
49 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน  
     

   มติที่ประชุม อนุมัติ  

      

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับแผน 
     การรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
     และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร   น า เส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า                                                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างรอรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เนื่องจากหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีเมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการการรับรองปริญญาฯ 
มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรปรับลดจ านวนนักศึกษาในแผนการรับเข้าใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือให้มี
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน ๑:๒๐ ตามระเบียบสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๘  การนี้ จึงขอปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑) ปรับแผนการรับนักศึกษา จากเดิม ๘๐ คนต่อปี ปรับเป็น ๔๐ คนต่อปี  
 ๒) ปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา 
ทั้งนี้ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘มิถุนายน ๒๕๖๑ มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ  และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับแผนการรับเข้าศึกษาและแผนงบประมาณของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได ้

 

น าเสนอ… 



๑๓๑ 
  
น าเสนอคณะอนุกรรมการการรับรองปริญญาฯ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๘  
       หลักสูตร สังกัด คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 

        คณะวิทยาศาสตร์                     
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตาม
ระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

เพ่ือให้มีรายชื่อตรงกับ
รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.๒) 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

อาจารย์ท่านเดิมลา
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ จ านวน 
๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก
จ านวน ๑ คน และลา
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐ 
รอ สกอ.
รับทราบ 

สลับล าดับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๑๓๒ 
  
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
มีความเหมาะสม และ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการอนุกรรมการ
รับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

อาจารย์ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เหลือ ๓ คน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และขอปรับอาจารย์ ๑ คน
ให้คงเหลือภาระหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เหลือ ๓ คน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๑๓๓ 
  
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

และขอปรับอาจารย์ ๑ คน
ให้คงเหลือภาระหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากบุคลากรใน
หลักสูตรได้วางแผนในการ
ขอทุนวิจัยและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 กรณีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
ปรับปรุงฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทันที เพื่อให้ทันตามระยะเวลาการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องรอ
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งต่อไป  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร สั งกัด  คณะศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์                           
จ านวน ๘ หลักสูตร และจะเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  

                  ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๑๓๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ  

  ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Marshall  
         University School of Pharmacy สหรัฐอเมริกา 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา    ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอ
อนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Marshall University School of Pharmacy สหรัฐอเมริกา เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ท าวิจัยร่วม และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการของทั้ง
สองสถาบัน  

เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมความร่วมมือฯ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยนฯ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ Marshall University School of 
Pharmacy สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน: 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา (Marshall University School of Pharmacy, United 
States of America) 
 

ชื่อบุคคล: 
๑. Associate Professor Dr. Gayle Brazeau, brazeau@marshall.edu 
๒. Dr. Eric Blough, blough@marshall.edu 
 

ที่อยู:่  
Marshall University School of Pharmacy  
๑ John Marshall Drive, Huntington, WV ๒๕๗๕๕, United States of America 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
มหาวิทยาลัยมาร์แชล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๓๗ (พ.ศ. ๒๓๘๐) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งชื่อตาม จอห์น          

มาแชล หัวหน้าศาลยุติธรรมคนที่ ๔ ของสหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรกมีชื่อว่า สถาบันการศึกษามาร์แชล (Marshall 
Academy) มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๓,๖๕๔ คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจ านวน ๖๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ จัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๕๙ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๔๙ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๓ หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ หลักสูตร 
 
 

 
            คณะเภสัชศาสตร์... 



๑๓๕ 
  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์แชล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้มีการท างานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ (Active learning) โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) และ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเภสัชศาสตร์ และท างานร่วมกับชุมชน โดยท างานร่วมกับสาขาวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ     
อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโรงเรียนแพทย์จอห์น ซี  เอ็ดเวิร์ด (Joan C. Edwards School of 
Medicine) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ ๒ ปริญญา ในสาขาดังต่อไปนี้  

PharmD/MBA  
PharmD/MPH  
PharmD/MA Pharmaceutical Sciences  

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement For Academic Exchange 

and Cooperation) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Marshall University 
School of Pharmacy สหรัฐอเมริกา  

๒. บันทึกข้อตกลงฯ นี้มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ ท าวิจัยร่วม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ฝึกงาน ร่วมสอน ร่วมจัดประชุมวิชาการ 
และ/หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่นที่จะตกลงกัน 

๓. แต่ละกิจกรรมที่จะจัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่ายก่อน บันทึกข้อตกลงฯ นี้ไม่มีผลผูกพันด้าน
การเงินใด 

๔. บันทึกข้อตกลงฯ มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ การแจ้งยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่กระทบกิจกรรมที่ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ ก่อนบันทึกข้อตกลงฯ นี้จะหมดอายุ
อย่างน้อย ๖ เดือน ให้ทั้ง ๒ ฝ่ายร่วมกันประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและอาจขอพิจารณาต่ออายุบันทึก
ข้อตกลงฯ ได้อีก ๕ ปี  

๕. ทั้งสองฝ่ายจะไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งแยก การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความไร้สมรรถภาพหรือพิการ 
๖. ความร่วมมือฯ ดังกล่าวนี้ จะไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของสถาบัน 
๗. บันทึกข้อตกลงฯ นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเม่ือโดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและอาจถูกยกเลิกได้ก่อนบันทึกข้อตกลงฯ หมดอายุ ๖ เดือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ 
การยกเลิกบันทึกขอ้ตกลงฯ นี้ จะไม่กระทบสิ่งที่ได้ตกลงกันแล้วตามย่อหน้าที่ ๑ ของบันทึกข้อตกลงฯ  

๘. บันทึกข้อตกลงฯ นี้เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ และท าเป็นสองฉบับ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจะเก็บรักษาฝ่าย      
ละฉบับ  

๙. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ซ่ึงด ารง
ต าแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้มีอ านาจลงนามอีกฝ่าย คือ Dr. Gayle Brazeau ผู้ด ารงต าแหน่ง 
คณบดี ของ Marshall University School of Pharmacy, Dr. Jamie Taylor ประธาน Marshall 
University และ Dr. Jerome Gilbert อธิการบดี Marshall University 

 
 
 

ความสอดคล้อง... 



๑๓๖ 
  
ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และความร่วมมือ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Marshall University School of 
Pharmacy สหรัฐอเมริกา 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  

 

๔.๔.๒  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ School of Pharmacy,  
 Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอ
อนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
School of Pharmacy, Sungkyunkwan University เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ท าวิจัยร่วม และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน  

เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมความร่วมมือฯ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการนี้ ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ School of Pharmacy, Sungkyunkwan 
University สาธารณรัฐเกาหลี  โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บคุคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน: 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน (School of Pharmacy, Sungkyunkwan University (SKKU) 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) 
 
 
            ชื่อบุคคล... 



๑๓๗ 
  
ชื่อบุคคล: 
Professor Dr. Eui Kyung LEE 
E-mail: adelheid.brantner@uni-graz.at, shin.jy@skku.edu 
 

ที่อยู:่  
Professor Dr. EUI-KYUNG LEE 
Pharmaceutical Policy & Outcomes Research 
Director, Department of Pharmaceutical Industrial Science 
School of Pharmacy, SungKyunKwan University (SKKU) 
Tel: ๘๒-๓๑-๒๙๐-๗๗๘๖ (Office) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร 
มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีคณะวิชาทั้ งหมดจ านวน ๑๘ คณะวิชา อัน

ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาขงจื้อและปรัชญาตะวันออก (College of Confucian Studies 
and Eastern Philosophy) คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
คณะซอฟต์แวร์ (College of Software) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทย์ศาสตร์ และ สถาบันระบบประสาท (Institute for Convergence) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน มีหลักสูตรพิเศษจ านวน  ๗ หลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน 
คือ บัณฑิตศึกษาบริหารศาสตร์ (SKK Graduate School of Business or SKK GSB) บัณฑิตศึกษาจีน (Graduate 
School of China หรือ GSC) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (Academy of East Asian Studies หรือ AEAS) 
สถาบันนาโนเทคโนโลยี (SKKU Advanced Institute of Nanotechnology or SAINT), สถาบันเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพของซัมซุง (Samsung Advanced Institute for Health Science and Technology หรือ 
SAI) บัณฑิตศึกษาธรรมาภิบาล (Graduate School of Governance) บัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
(Graduate School of Clinical Nursing) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน เป็นคณะชั้นน าในการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 
๑๙๕๓ (พ.ศ. ๒๔๙๖) มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วประมาณ ๕,๐๐๐ คน ซึ่งท างานเป็นนักวิจัยหลักในบริษัทยา
ภายในประเทศ และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรชั้นน าของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน ๒๗๐ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกจ านวน ๓๐๐ คน โดยทางคณะฯ ได้รับทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากกว่า ๖.๗ ล้านจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศในระบบของ SCI journals 
มากกว่า ๑๖๐ เรื่องต่อปี 

ความพยายามและมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าของโลกทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย คณะจึงจัดหาและมีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่ทันสมัยและครบครัน                       
โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 

 
 

 
             จุดเด่น… 



๑๓๘ 
  
จุดเด่น 
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน มีระบบการเรียนการสอน (Learning System) หรือ Learning 
Management System (LMS) ที่พัฒนาขึ้นเองท่ีเรียกว่า i-campus เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด้ วยป รัชญ า ๔  A คื อ  Anyway, Anywhere, Anytime, Anyone โด ย ใน ปี  ค .ศ . ๒ ๐ ๐ ๘  (พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๑ )                      
ระบบ e-learning system ให้บริการแก่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ มากกว่า ๕๖,๐๐๐ ครั้ง ใน ๔๙๙ 
รายวิชา ระบบการเรียนแบบออนไลน์นี้มีชื่อว่า e+ Course ซึ่งใช้ในการเรียนการสอน ๔ รูปแบบ คือ  

 (๑ ) Save-Lecture Course ที่ มี ก ารบั น ทึ ก วิ ดี ทั ศน์ ล่ ว งห น้ า  แล ะมี ส ถาน ที่ บั น ทึ ก วิ ดี ทั ศน์                                      
จ านวน ๗๖ ห้อง 

 (๒) Blended Course ที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ 
 (๓) Online Course ที่เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด ประกอบด้วยสื่อการสอนประเภท        

ต่างๆ และระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 (๔) Remote Video-Linked Course เป็นการเรียนการสอนที่มีการถ่ายทอดสดระหว่างวิทยาเขต หรือ

ระหว่างคณะวิชา 
นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงค์ยุนกวาน ยังมีการพัฒนาระบบบริการผ่านโทรศัพท์มือถือที่

เ รี ย ก ว่ า  Mobile Web Service Samsung Advanced Institute for Health Science and Technology 
(SAIHST) โดยมี The Samsung Advanced Institute for Health Sciences & Technology (SAIHST) ซึ่ งเป็น
สถาบันวิจัยที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยเน้น
ทางด้านคลินิก และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยรวมถึงการคิดค้นเพ่ือรักษาบรรเทาและป้องกัน โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยประเมินและออกแบบการวิจัยทางคลินิก (Depart of Clinical Research 
Design and Evaluation) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการท างานในต าแหน่งผู้ประสานงานวิจัย
ทางคลินิก (Clinical research associate หรือ Clinical research coordinator) หรือท างานในองค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่ในด้านการวิจัยทางคลินิกและการข้ึนทะเบียนและควบคุมความปลอดภัย 
 

การจัดอันดับการศึกษา 
๑. อันดับ ๔๕ จาก the British Rating Agency QS (Quacquarelli Symonds) 
๒. รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๗๐ คน นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก             

จ านวน ๓๐๐ คน  
๓. ทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากกว่า ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐจากทั้งภาครัฐและเอกชน คณาจารย์และนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศในระบบของ SCI journals มากกว่า ๒๒๐ เรื่องต่อปี 
 

จุดเด่นอ่ืนๆ ของ SKKU 
๑. อันดับ ๑ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ๓ ปีติดตอ่กัน ใน the JoongAng Daily University Rankings 
๒. อันดับที่ ๑๑๘ โดย the QS World University Rankings และอันดับที่ ๑๓ ใน the THE Asian  

University Rankings 
๓. อันดับที่ ๒๓ ของสาขาวิชา ใน ๑๐๐ อันดับแรกของ the ๒๐๑๕ QS World University Subject  

Rankingsอันดับที่ ๓๐ ในสาขา Modern Language อันดับที่ ๓๑ Pharmacy & Pharmacology และอันดับที่ ๓๗ 
Chemical Engineering 
 
 
            ๔. ๕๐ อันดับแรก… 



๑๓๙ 
  

๔. ๕๐ อันดับแรกของโลกจ านวน ๑๑ สาขา คือ Accounting, Finance, Economics & Econometrics,  
Communication & Media Studies, Structural Engineering, Computer Science, Mechanical 
Engineering, Civil Engineering, Electricity and Electronic Engineering, Chemistry, Materials Science 

๕. อันดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเอกชนจาก the National Customer Satisfaction Index (NCSI) เป็น 
เวลา ๙ ปีติดตอ่กัน และอันดับท่ี ๑ ใน the Korean Standard-Service Index (KS-SQI) 

๖. ได้รับทุนวิจัยจ านวนมาก 

 
 

๗. มีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท Samsung ในการส่งเสริมงานวิจัยด้านการแพทย์ 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
1. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กับ School of Pharmacy, Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี 
2. บันทึกข้อตกลงฯ นี้มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่  

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ท าวิจัยร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานตีพิมพ์
วิชาการ และ/หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านอ่ืนที่จะตกลงกัน 

3. แต่ละกิจกรรมที่จะจัดจะได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่ายก่อน  
4. บันทึกข้อตกลงฯ มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ และจะ 

คงมีผลนับจากวันสิ้นสุดต่อไปอีก ๕ ปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ท่ีจะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บันทึกข้อตกลงฯ ต้องแจ้งความประสงค์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนวันหมดอายุข้อตกลง 

5. บันทึกข้อตกลงฯ นี้เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ และท าเป็นสองฉบับ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจะเก็บรักษา 
ฝ่ายละฉบับ  

6. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ต าแหน่ง  
อธิการบดี และผู้มีอ านาจลงนามอีกฝ่าย คือ Dr. Chung Kyu-Hyuck ต าแหน่ง คณบดี  

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 กลยุทธ์ที่ ๒… 



๑๔๐ 
  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร

ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ School of Pharmacy, Sungkyunkwan 
University สาธารณรัฐเกาหลี 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

 ๔.๔.๓  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Health  
         Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา 
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอ
อนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
University of Health Sciences เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ 
ท าวิจัยร่วม และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการของทัง้สองสถาบัน   

เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมความร่วมมือฯ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Health Sciences 
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน: 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งกัมพูชา (University of Health Sciences of Cambodia; UHS) 
 

ชือ่บุคคล: 
๑. Professor Chheag Sena   E-mail: sena_chheang@uhs.edu.kh 
๒. Dr. Khay Mom    E-mail: khay_mom@uhs.edu.kh 

ที่อยู:่  
University of Health Sciences of Cambodia 
#๗๓, Preah Monivong blvd 
Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh 
Tel. +๘๕๕ (๐)๒๓ ๔๓๐ ๕๕๙ Tel: ๘๒-๓๑-๒๙๐-๗๗๘๖ (Office) 
 
 
 

ข้อมูล… 



๑๔๑ 
  
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ งกัมพูชา ก่อตั้ งขึ้น ในปี  ค .ศ . ๑๙๔๖ (พ .ศ. ๒๔๘๙) เป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  เยาวชน และกีฬา เปิดด าเนินการ
เรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วเป็นเวลา ๗๒ ปี โดยประกอบด้วย ๔ คณะ ดังนี้ 

๑. คณะแพทยศาสตร์ 
๒. คณะเภสัชศาสตร์ 
๓. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๔. คณะเทคนิคบริบาลเวชกรรม (Technical School for Medical Care) ซึ่งประกอบด้วย  

 - พยาบาลวิชาชีพ และผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery) 
 - อายุรเวททางร่างกาย (Physiotherapy)  
 - ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technicians)  
 - ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (Imaging Assistants) 
 - ภาควิชาความรู้พื้นฐาน (Department of Foundation Year) 
 - ภาควิชาสาธารณสุข (Department of Public Health)  

 ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งกัมพูชา จะมีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนปีละไม่น้อยกว่า 
๗,๕๐๐ คน 
 

จุดเด่น 
๑. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งกัมพูชา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศกัมพูชา 
๒. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวของประเทศกัมพูชา ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  

University of Health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๒. บันทึกข้อตกลงฯ นี้มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ แลกเปลี่ยน 

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพ่ือร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและผลงานตีพิมพ์วิชาการ ท าวิจัยร่วม และ/หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านอ่ืนที่จะตกลงกัน 

๓. แต่ละกิจกรรมที่จะจัดจะตกลงและได้รับความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่ายก่อน  
 ๔. บันทึกข้อตกลงฯ นี้ เป็นไปตามกฎหมายของไทยและกัมพูชา  
 ๕. บันทึกข้อตกลงฯ มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ เว้นแต่ฝ่าย 

หนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฯ ต้องแจ้งความประสงค์อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย ๖ เดือนก่อนวันหมดอายุข้อตกลง 

 ๖. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ต าแหน่ง  
อธิการบดี และผู้มีอ านาจลงนามอีกฝ่าย คือ Professor Dr. Saphonn Vonthanak ต าแหน่ง อธิการบดี  
 
 
 
 

ความสอดคล้อง... 



๑๔๒ 
  
ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม          
น้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Health Sciences ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 

๔.๔.๔  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง  
                                           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Master of Nursing,  
     Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอ
จัดท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Memorandum of Agreement, MOA) ระหว่าง คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์ และนักวิจัย และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองสถาบัน (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑)  

ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ UMY ในระดับ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (บันทึกข้อตกลงฯ มีอายุ ๕ ปี) ซึ่งท าให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการหลากหลาย ได้แก่ 

๑. นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม         
The International Emergency Nursing Camp  

๒. นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วม The International 
Nursing Summer School  

๓. รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาพยาบาล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

๔. ในปี  พ .ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ส่ งอาจารย์ เป็นวิทยากรร่วม โครงการ  The 
International Emergency Nursing Camp โดยอาจารย์สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ บรรยายใน
หัวข้อ“Trauma assessment: Primary Survey of Trauma” และโครงการ The International  
 

                                       Nursing Summer School… 



๑๔๓ 
  

Nursing Summer School โดย อาจารย์สาวิตรี สิงหาด บรรยาย ในหัวข้อ “Gerontology 
Nursing in Thailand” 

๕. ระหว่างวันที่ ๑-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการที่จะส่งอาจารย์เพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพใน The International Emergency Nursing Camp 
(IENC) และ The International Emergency Nursing Camp  

๖. ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The International Nursing 
Summer School (Theme: Maternal and Child Nursing) 

เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมความร่วมมือฯ และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ กับ Master of Nursing, UMY (เอกสารประกอบการ
พิจารณาหมายเลข ๒)  ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
            
ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน Master of Nursing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
บุคคล  Mr. Syahruramdhan 
สถานที่ติดต่อ Master of Nursing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email  syahruramdhani@umy.ac.id 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
Master of Nursing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ได้ รับการจัดตั้ งเมื่ อปี  พ .ศ . 

๒๕๕๔ ตามใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย หมายเลข ๗๒๐/E/T/๒๐๑๑ โดยเจตนาเพ่ือ
พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการพยาบาล เพ่ือรองรับคุณภาพชีวิตของคนอินโดนีเซียในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคน
เอเชียในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหลักสูตรการเรียนการสอน ๔ ด้าน ได้แก่ การพยาบาลด้านการแพทย์ พยาบาลศึกษา การ
พยาบาลชุมชน และการพยาบาลจิตเวช และมีการจัดวางให้มีกิจกรรมเสริมวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ บริการวิชาการแก่ชุมชน และการวิจัยร่วม โดยเทียบตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา SK BAN 
PT No ๔๖๓/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/๒๐๑๔ ให้การยอมรับ Master of Nursing, UMY ในระดับดี  
 

แผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 
๑. ในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีแผนที่จะรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Master of Nursing, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta จ านวน ๖ คน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านวิชาการและวิชาชีพ            
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
๑. เป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแลก เป ลี่ ย น ท างวิ ช าก าร  (Memorandum of Agreement, MOA) ระห ว่ า ง                         

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Master of Nursing, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (MON-UMY) ประเทศอินโดนีเซีย  

๒. MOA มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
นักศึกษา การท าวิจัยร่วม การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ
และข้อมูลอื่น ๆ และ การจัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น  
 

           ๓. การแลกเปลี่ยน… 

mailto:syahruramdhani@umy.ac.id


๑๔๔ 
  

๓. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละ
มหาวิทยาลัยสามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอีกฝ่ายเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
โดยไม่ได้รับปริญญา หรือเป็นหลักสูตรฝึกงานในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ภาคฤดู
ร้อน แต่ละมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลการเรียนดี มีวุฒิภาวะและมีสมรรถนะ 
สถาบันเจ้าภาพจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติรอบสุดท้ายของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้รับการเสนอ
ชื่อแต่ละคน  

๑. MON-UMY จะส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนมาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อบ. ในแต่ละปี และ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ม.อบ. จะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ MON-UMY ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน โดย
เริ่มจากภาคการศึกษาถัดจากที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงนี้ จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย เจ้าหน้าที่ประสานงานของทั้งสองฝ่าย
จะพิจารณาทบทวนหลักสูตรดังกล่าวทุกปีเพ่ือดูว่าจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความสมดุลหรือไม่
และปรับจ านวนนักศึกษาในปีถัดมาหากมีความจ าเป็น ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  

๒. นักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรและระดับที่เสนอและก าหนดโดยมหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ  มหาวิทยาลัยเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ในบางรายวิชาที่มีข้อจ ากัด  

๓. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจ าเป็นต้องท าตามข้อก าหนดด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ
ข้อก าหนดอื่น ๆ ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ เว้นแต่มีการยกเว้น เพ่ิมเติมในข้อตกลงไว้
ในภาคผนวก นักศึกษาท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาจ าเป็นต้องมีหลักฐานการวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ  

๔. ทั้งสองสถาบันยินยอมที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
๕. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องยินยอมท าตามกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ นักศึกษา

แลกเปลี่ยนจะได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (ถ้ามี)  
๖. หน่วยกิตใด ๆ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะต้องโอนมายังสถาบันต้นสังกัดตามกระบวนการที่

สถาบันต้นสังกัดก าหนด แต่ละสถาบันยินยอมที่จะรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
กลับไปยังต้นสังกัดหลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเจ้าภาพยินดีที่จะออกใบรายงานผล
การเรียน (transcript) ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนตามที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนแจ้งความประสงค์  

๗. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพยินดีที่จะให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
ความช่วยเหลือด้านการหาที่พักท่ีเหมาะสมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

๘. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพยินดีที่จะจัดหาที่พักส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ๑ 
ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๔ วัน  

๙. ค่าครองชีพที่ตกลงกันจะเพียงพอตามค่าครองชีพมาตรฐานในบริเวณแถวที่ต้ังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
๑๐. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพยินดีที่จะให้การสนับสนุนรถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-มหาวิทยาลัย 
๑๑. นักศึกษาแต่ละคนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นเอง 

๔. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ คณาจารย์จากแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถสมัครไปเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย
แลกเปลี่ยนเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษาหรือน้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของแต่ละฝ่ายได้  ซึ่ง
แต่ละฝ่ายยินยอมที่จะมอบหมายภาระการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว กรณีมีความจ าเป็น 
 
               จะมีการเจรจา... 



๑๔๕ 
  

จะมีการเจรจาเรื่อง ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการแลกเปลี่ยนของคณาจารย์ แต่อาจารย์ที่ไปแลกเปลี่ยน
จะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละสถาบันก าหนด 

๕. มีระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ โดยไม่มีผลผูกพันด้านการเงิน หาก
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดใน MOA ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๙๐ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

๖. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธาน ีต าแหน่ง คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ (โดยขอรับมอบอ านาจจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และผู้มีอ านาจลงนาม
ฝา่ย UMY คือ Fitri Arofiati., S.Kep., Ns., MAN., Ph.D. ต าแหน่ง หัวหน้า Master of Nursing, UMY  

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน 
(Memorandum of Agreement, MOA) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Master of 
Nursing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani 
University ประเทศอินโดนีเซีย 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
     พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
     และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
     พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
     และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้                           
สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
             ในการนี้… 



๑๔๖ 
  

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ เป็นดังนี้ 

 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   ๓.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
   ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่ง
ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันนั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ว.” 
ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ท รงคุณวุฒิ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์  
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าห้า
คน   

ประธานกรรมการใน (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
คัดสรรกรรมการใน (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย หรือตามท่ีเห็นสมควร 

ให้ อธิการบดี แต่ งตั้ งรองอธิการบดีห รือผู้ ช่ วย
อธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี แต่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ 
กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้
ด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่กรณีกรรมการมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ งเหลือน้อยกว่า ๙๐ วัน  และมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน จะไม่แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง



๑๔๗ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
แทนก็ได ้

 

ข้อ ๖ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖ ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 
         (๘) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ
หรือกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิ บั ติหน้ าที่  ป ระธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการ
ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 



๑๔๘ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการได้รับแบบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผลงานทาง
วิชาการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ขอตามข้อบังคับนี้
แล้ว คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง หรืออาจมอบอ านาจให้
อธิการบดีแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ประเมินผลการสอนของผู้ขอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย และประกาศของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้
ตามความเหมาะสม  

(๒) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่
ป ระ เมิ น ผล งาน ท างวิ ช าก าร  แล ะจ ริ ย ธร รม แล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(๓) ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและ
ด าเนินการตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

(๔) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการ
สอน หรือหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมได้ตามที่
เห็นสมควร โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับนี้  

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใน
เรื่องอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
          (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการตามที่ สภามหาวิทยาลั ย
มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามข้อ ๙ 
(๑) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ ๘ ให้มีองค์ประกอบและ
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 



๑๔๙ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        ๕.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอน
ของผู้ ขอที่ ครอบคลุมข้อมูล  ที่ จ าเป็ นทุก ๆ ด้ าน
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินการ
เรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รอ งศ าสตราจารย์  ห รื อศาสตราจารย์  แต่ สภ า
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่งที่ประเมินได ้
      ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่า
ได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความ
ช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชา
ที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ
ที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบันตามข้อ ๕ แนวทางการ
ประเมินผลการสอน ในเอกสารแนบท้าย 
        ๕.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๕.๑.๒ มา
ใช้โดยอนุโลม แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน 
        ๕.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ า
วิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ  ๑๓  ให้ คณ ะกรรมการปฏิ บั ติ ต าม แนวทางการ
ประเมินผลการสอน ให้ เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. แนว
ทางการประเมินผลการสอน 

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการ
สอนของอาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๕ 
แนวทางการประเมินผลการสอน  อย่างเป็นรูปธรรม 
เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจใช้ระบบการ
ประเมินผลการสอนดังกล่าวแทนแนวทางการประเมินผล
การสอนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการ
อาจก าหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ โดย
จัดท าเป็นประกาศของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
 

ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ร าจ าร ย์  ร อ งศ าส ต ราจ ารย์  แ ล ะ

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ (๒) ให้มี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 



๑๕๐ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ 
       ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
              (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจาก
กรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
              (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึง
ห้าคน 
               การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่
เสนอขอ โดยต้องเป็ นบุ คคลที่ มิ ใช่ บุ คลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และก าหนดให้ต้อง
มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ป ระเมิ นผลงานทางวิช าการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุก
ขัน้ตอน 
               ในกรณี ที่ มี เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ให้ขอ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 
              ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก 

(๑) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ ๕ (๒) 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
ให้คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ส าหรับสาขาที่ เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคลากรและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่
สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด อาจแต่งตั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร
และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. กรณีผู้ขอที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย กรณีผู้ขอที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม อาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) 
เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก .พ .อ. กรณี ผู้ ขอที่ เป็ นข้ าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย กรณีผู้ขอที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ จ านวน ๑ คน ท าหน้าที่เลขานุการ  

 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ทั้งนี้ 
อัตราค่าตอบแทน และเบี้ ยประชุม ให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 



๑๕๑ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
              ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มี
ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภา
สถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผล
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 
              ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้
สังคม สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท า
หน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติม
ได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 
          ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้น าเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมติ และให้อธิการบดีออก
ค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ 
รวมทั้ งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการ
พิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการพิจารณาให้สภา
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าท ร า บ ต่ อ ไป  แ ล ะ ให้ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการตามลักษณะคุณภาพที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามแบบประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามระดับต าแหน่ง
ที่ เสนอขอ ดังนี้  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนด
ระยะเวลา ๔๕ วัน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ก าหนด
ระยะเวลา ๖๐ วัน และต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนด
ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ 

กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ หากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายปรากฏว่า 
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขออยู่ในเกณฑ์หรือไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือเอาผลการประเมิน
ดั งกล่ า ว เป็ น ผลการ พิ จ ารณ าของคณ ะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  

กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณ ี 

การประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้น
แต่กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี
พิเศษ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง 

กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอต้องด าเนินการภายใน ๙๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
มีความเห็นให้แก้ไขผลงานทางวิชาการได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่



๑๕๒ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
         ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้อง
ระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 
 

    ๖.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
           ๖.๒.๑ ให้น าความในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๓ 
มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตามข้อนี้ด้วย โดยอนุโลม แต่
ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
           ๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณา 
           ๖.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบั งคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 

เกิน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ

ต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้ เคยขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทาง
วิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีก
ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่
ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น ใหม่ อีก เว้นแต่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือ
มีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องระบุเหตุผลทาง
วิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 

 

ข้อ ๑๕ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธี
ปกติ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๖ และตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ให้คณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และเสนอข้อมูลตามแบบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ. ก าหนด และ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยได้ตรวจสอบ 
รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อคณะกรรมการ ดังนี้                   
                (๑.๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) หรือแบบเสนอแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 
(ก.พ.อ. ๐๔) แล้วแต่กรณี จ านวน ๖ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (๑ .๒ ) ผลงานทางวิชาการตามที่  ก .พ .อ. 
ก าหนด จ านวน ๖ ชุด 
                (๑.๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน



๑๕๓ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมเป็นไป
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ๖ ชุด 
                (๑.๔) บันทึกข้อความต้นฉบับที่ผู้ขอยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ ชุด 

      (๑ .๕ ) เอ ก ส ารห ลั ก ฐ าน อ่ื น  ๆ  ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง จ านวน ๖ ชุด 

กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย
วิธีพิเศษ ให้เสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๑๔ 
(๑.๑) – (๑.๓) และ (๑.๕) จ านวน ๙ ชุด 

(๒ ) ให้ เลขานุการคณ ะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารของผู้ขอในเบื้องต้น ประทับรับเรื่องพร้อมลง
ลายมือชื่อก ากับ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ ถ้ามี  ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

การประทับรับเรื่องให้กระท าได้เฉพาะผู้ขอที่มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
และคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแล้วเท่านั้น 

(๓ ) คณะกรรมการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
ข้อ ๙  
  (๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเห็นว่าคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
  กรณี ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง และหากผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้แจ้ง ก.พ.อ. 
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  



๑๕๔ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
 กรณีต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูล เพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการโดยวิธีพิเศษ 
     สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็
ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารง
ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่
ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

      การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธี
พิเศษให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๗.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตาม
วิ ธี ก าร เช่ น เดี ยวกับ การแต่ งตั้ ง  ต าแห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคนพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
     ๗.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
โดยวิธีพิเศษ 
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น 
และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้

ข้อ ๑๖ กรณีการแต่งตั้งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๗  
 



๑๕๕ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม 
โดยให้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย
ห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ ต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
     ๗.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดย
วิธีพิเศษ 
     ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เทา่นั้น 
และให้ด าเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดย
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการโดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทัง้นี้ 
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 
ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนด
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและ
เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
     ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามี
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน หรือน า
ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนไปใช้ ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ งฉบับ หรือ
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือ

ข้อ ๑๗ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
การน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(๑ ) ให้ ผู้ ข อ ยื น ยั น แ ล ะรั บ รอ งต าม แบ บ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดว่าผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่
น ามายื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(๒ ) ให้ คณ ะ เจ้ าขอ ง เรื่ อ ง  แล ะ เล ขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ในเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓) ตรวจสอบโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น กรณีมีผู้ร้องเรียน 
กรณีที่ กรรมการในคณะกรรมการ หรือกรรมการใน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพบเอง 

กรณีที่ตรวจสอบพบค่าร้อยละของการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ ตาม (๒) หรือกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง



๑๕๖ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการ
พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรง
แห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิด
นั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อย
ก ว่ า ห้ าปี  แ ต่ ไม่ เกิ น สิ บ ปี  นั บ ต้ั ง แ ต่ วั น ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมต ิ  
     ๑๐.๒ กรณีที่ ได้รับการพิจารณาอนุ มัติให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็น
ผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรง
แห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิด
นั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อย
ก ว่ า ห้ าปี  แ ต่ ไม่ เกิ น สิ บ ปี  นั บ ต้ั ง แ ต่ วั น ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมติให้ถอดถอน หรือนับต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี          

ตาม (๓) ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่า
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวของผู้ขอเข้าข่ายขัดต่อหรือฝ่า
ฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่  ก .พ.อ. 
ก าหนด หรือไม่   
ข้อ ๑๘ การลงโทษ 

 (๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน า
ผ ล งาน ของต น เอ งใน เรื่ อ ง เดี ย วกั น ไป เผ ยแพ ร่ ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด 
ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน
ใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือ
สิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และ
กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้
งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่
ไม่เกินสิบปี นับต้ังแตว่ันที่สภามหาวิทยาลัยมีมต ิ

 
(๒ ) กรณีที่ ได้ รับการพิจารณาอนุ มัติ ให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ ใช้ ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงาน
ของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด



๑๕๗ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย
และไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัย
ถอด ถอน ต าแห น่ งผู้ ช่ ว ย ศ าสต ราจ ารย์  แ ล ะรอ ง
ศาสตราจารย์  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอด
ถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่ งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ ไป และห้าม
ผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา
ไม่น้ อยกว่าห้ าปี  แต่ ไม่ เกินสิบปี  นับ ต้ั งแต่ วันที่ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

(๓) หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ที่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไป
แล้ว เป็นผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาจริงตามวุฒิการศึกษาที่ระบุ
ในแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้สภามหาวิทยาลัยถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือ
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอด
ถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป 

หมวด ๓  การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขออาจเสนอ
ขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน
สองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และ
การขอทบทวนดังกล่าว แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
     ภ าย ใต้ บั งคั บ ข้ อ  ๖ .๑ .๔  เมื่ อ ส ภ าส ถ าบั น 

ข้อ ๑๙ การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ 
 



๑๕๘ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
อุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้
เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้ ค า
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ด าเนินการดังนี้  
     (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
          (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
          (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผล
ท า งวิ ช าก าร ให้ มี ม ติ รั บ ไว้ พิ จ า รณ า  โด ย ม อ บ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น  
     (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
          (ก) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผล
เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
          (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผล
ทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการขอ
ทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม จากที่แต่ง ต้ังไว้
เดิมจ านวนสองถึงสามคน เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง ข้อ
โต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้ งนี้  ให้
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่
ป ระเมิ นผลงานทางวิช าการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรย าบ รรณ ท างวิ ช าก าร เพ่ิ ม เติ ม  ให้ ส ถ า บั น 



๑๕๙ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
อุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ ส าหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
กรรมการที่แต่งต้ังเพ่ิมนั้นด้วย 

ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะค า
ชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ ที่ยื่นไว้เดิมทุก
ประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด
เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม 
หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่า
วันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไข
ผลงานเดิม เป็นวันเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 
 

     ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔ กรณี มีปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยตามหมวดนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้
วินิ จฉั ยชี้ ขาดและให้ ค าวินิ จฉั ยของสภาสถาบั น 
อุดมศึกษาเป็นที่สุด 
 
 ข้อ ๒๐ วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 (๑) กรณีที่คุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการรับเรื่อง ให้
แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับ
เรื่อง  
 (๒) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
(ยกเว้น ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการจะน ามาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่
ก่อนวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการ
ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 
 (๓) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐาน
ความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็น
ที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพ่ิมเติม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการ 
หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐาน



๑๖๐ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพ่ิมเติมนั้น ๆ 
 (๔) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มี
หนังสือจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรองว่าจะ
เผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และเลขานุการ
คณะกรรมการได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการเรื่องนั้นได้รับการประเมิน
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มี
หลักฐานว่าผลงานนั้ นได้ รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ตาม
หลัก เกณ ฑ์ ที่  ก .พ .อ . ก าหนด หรือวันที่ เลขานุ การ
คณะกรรมการได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว  
 (๕) กรณีผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม 
หรือลาประเภทอ่ืนๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไป
ต่างประเทศ) หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อน
วันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง และก่อนวันที่
ได้รับอนุมัติให้ลา 
 ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือ
ส่งผลงานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา จะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
 (๖) กรณีที่ผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้
พิจารณาก่อนวันที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ 
โอนไปรับราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม หาก
บุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่
เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง หรือได้รับผลงานทาง
วิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์  หรือได้รับผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมเติม หรือได้รับผลงานวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการฉบับเผยแพร่ แล้วแต่กรณี  ทั้ งนี้  วันที่แต่งตั้ ง
ดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการพล



๑๖๑ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับ
นี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่อธิการบดีเห็นว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ควรน าสู่การ
พิ จ ารณ าของสภ ามห าวิ ท ย าลั ย  ให้ น า เสน อสภ า
มหาวิทยาลัย เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดของ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเรื่องไว้แล้วและ
อยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่  ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษา จะ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ได้ ไม่ก่อนวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนั้น ๆ มีผลบังคับใช้ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๓ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้ว  และอยู่
ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ 
๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ 
สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๑๖๒ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วย การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ 
๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๕๖  

กรณีผู้ขอยื่นขอก าหนดต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ 
และมีผลการสอนอยู่ ก่ อนข้อบั งคับนี้ ใช้บั งคับ  โดย
ระยะเวลาไม่เกินสองปีนับจากวันที่ผ่านการประเมิน และ
ผลการสอนเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.2 ให้ใช้ผล
การสอนดังกล่าวในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามข้อบังคับนี้  

 กรณีผู้ขอยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการและอยู่
ระหว่างการประเมินผลการสอนอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมตามข้อ 2๓ 
วรรคหนึ่ง 

 กรณีที่คณะได้รับเรื่องการขอรับการประเมินผล
การสอนไว้ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2๓ วรรคหนึ่ง โดยเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนต้องเป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.2 และสามารถใช้ผลการสอน
ดังกล่าวในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ข้อบังคับนี้ โดยให้มีระยะเวลาการใช้ผลการสอนไม่เกินสอง
ปีนับจากวันที่ผ่านการประเมิน 

 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เป็นคณะกรรมการตามข้อ ๕ ต่อไปจนกว่าจะได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
ข้ อบั งคั บ นี้ แ ล้ ว  ให้ คณ ะกรรม การท าห น้ าที่ แ ท น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับ



๑๖๓ 
  

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นับตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อบังคับนี ้

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์                                       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด               
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พ.ศ. ....  ร่วมกับ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ก่อนจัดส่งให้
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
      - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 ๖.๒  การด าเนินการเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และ 

  ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) รายนางวัชรี  หาทองค า 
๖.๓  ขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ กรณี ขอให้ 

   พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน         
   ในสถาบันอุดมศึกษา 

  ๖.๔  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

  ๖.๕  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  ๖.๖  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 

         ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)     
                ๖.๗  รายงาน… 



๑๖๔ 
  
 ๖.๗  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย 

     อุบลราชธานี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


