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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                 ๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์...   
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๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       
๑๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๗. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๘. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๙. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๐. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ   ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๓ คน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จ านวน ๑๐ คน และ
ประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 7 คน  ครบองค์ประชุม  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          ระเบียบวาระท่ี ๑…  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์     
         

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น                                     
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๓  หนังสือวิถีใหม่ของอุดมศึกษาไทย ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 
   ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษา ได้จัดท าหนังสือ “วิถีใหม่ของอุดมศึกษาไทย”  ประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวกับแนวคิด
ต่างๆ ที่จะตอบรับวิถีใหม่อุดมศึกษาไทย ซึ่งจะให้แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนในวิถีใหม่ แนวปฏิบัติในการเรียน           
การสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวปฏิบัติในวิถีใหม่ของการเรียนการสอนให้เห็นกระบวนการที่
ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระดับสูงทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้มอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน  เพ่ือใช้ศึกษาเรียนรู้และพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในวิถีใหม่ส าหรับการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
                    ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ...
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 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โด ยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ                
        

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยหลังจากมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 - หน้าที่ 12 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

“3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
ภาคเอกชน หรือองค์กรที่แสวงหาก าไร ในประเด็นต่างๆ เช่น การเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาให้สามารถใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิด 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ การเป็นช่องทางที่จะเป็นการเอ้ือประโยชน์กับภาคเอกชน ในการขยาย
ฐานทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคเอกชนจากการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย การอ้างและน าชื่อมหาวิทยาลัยไปแสวงหาประโยชน์ในด้านธุรกิจ หรือเงื่อนไข
อ่ืนใดที่จะจ ากัดการแสวงหาประโยชน์และท าให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์” 

 - หน้าที่ 70 บรรทัด ที่ 5 – 9 แก้ไขเป็น “ 
  “๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กับและการติดตั้งโดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด                         
โดยศึกษาตัวอย่ างจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ที่ ได้ มีการติดตั้ ง โซล่ า เซลล์ กับภาคเอกชนไปแล้ว  เช่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้ง    

        โซล่าเซลล.์.. 
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โซล่าเซลล์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด ทั้งนี้ 
เมื่อด าเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป” 
       

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

        ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
    รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี  
    ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้บริการ เนื่องจากบริเวณอาคาร
ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ เกิดรอยร้าวรอบตัวอาคาร เมื่อฝนตกมีน้ ารั่วซึมเข้าภายในอาคารเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้
บริเวณผนังรอบอาคารเกิดเชื้อราส่งกลิ่นเหม็นอับ จุดระบายน้ าและท่อระบายน้ ารอบอาคารอุดตัน กระเบื้องยางหลุด
ล่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และอาคารสถานที่เพ่ือให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 20 ปี ดังนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือให้บริการเป็นการ
เร่งด่วน  จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

โดยส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารแบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบแสดงปริมาณโครงการปรับปรุง แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดสภาพปัญหาและผลกระทบ และข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 
2564 ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ประสานงานกับงานบัญชี กองคลัง ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง - กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งงานบัญชี กองคลัง ได้ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว พบว่า เงินรับฝากส านักคอมพิวเตอร์ฯ หลังจากหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 
2564 มีงบประมาณทั้งสิ้น 33,924,382.43 บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสองบาท-
สี่สิบสามสตางค์) (ตามบันทึกขอ้ความ งานบัญชี กองคลัง ที่ อว 0604.3/1077 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564)  

ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในการให้บริการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็น
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
แบบเสนอโครงการประกอบการเสนอขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมส านักคอมพิวเตอร์ฯ ตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 1… 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน

(บาท) 
เหตุผลความจ าเป็น 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) 

1 

 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่เพื่อ
การให้บริการ 

1 รายการ 1,000,000 1,000,000           เนื่องจากอาคารสถานที่ในการให้บริการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีรอยร้าวรอบตัวอาคาร 
เมื่อฝนตกมีน้ ารั่วซึมเข้าภายในอาคารเป็นจ านวน
มาก ส่งผลท าให้บริเวณผนังรอบอาคารเกิดเชื้อ
ราส่งกลิ่นเหม็นอับ, จุดระบายน้ าและท่อระบาย
น้ ารอบอาคาร อุดตัน, กระเบื้องยางหลุดล่อนซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และอาคาร
สถานที่เพื่อให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ฯ      
มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี 

          ในการนี้  ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอ
อนุมัติ ใช้ เ งิ นรายได้ เหลือจ่ ายสะสมส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในการให้บริการ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นจ านวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

เ งิ น ร า ย ไ ด้
เ ห ลื อ จ่ า ย
สะสม 

ข้อ 20 (2)  เพื่อก่อสร้าง       
ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร 
หรือสิ่ งปลูกสร้าง อ่ืนหรือ
จัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร
ด าเนินการดังกล่าว และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,000,000    



7 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพ่ือ
ให้บริการให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการออกแบบรูปรายการ การควบคุม
งานก่อสร้าง และการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแบบรูป การก่อสร้างอาคารที่
เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานที่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการที่ก าหนด 
เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าใช้อาคาร เช่น ปัญหาการแตกร้าวของอาคารโดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณ
หลังคาหรือดาดฟ้า ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการปรับปรุง ซ่อมแซม และต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกรทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และอาคาร 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป    
 

 ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
           ต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  
           คณะศิลปศาสตร์ 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน   น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา                                
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564               
(ครั้งที่ 2) จ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นต้องด าเนินการปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายในระหว่างปีงบประมาณโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติจัดประชุม
วิชาการระดับชาติมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ 2 หัวข้อ “คลี ่-คลาย-ญ่าย-เคลื ่อน” และจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการดังกล่าวสถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื ่อวันที ่ 20  - 21 
พฤศจิกายน 2563 โดยการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมี
เหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23             
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย  ทั้งนี ้ การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 157,552.87 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
ห้าสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564   

ในการนี ้ คณะศิลปศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ ้น 100 ,000 บาท             
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          คณะ/หน่วยงาน... 
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คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภท
รายรับ 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. คณะศิลป
ศาสตร์ 

ค่าลงทะเบียน โครงการให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
หน่วยงานภายนอก 

เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ จัดประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “คลี่ -คลาย-
ญ่าย-เคลื่อน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563               
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้จัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว 
งบประมาณเป็นจ านวน 100 ,000 บาท             
(หนึ่ งแสนบาทถ้วน)  ซึ่ ง เป็นรายรับที่ มิ ได้
ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ในการนี้  คณะศิลปศาสตร์ จึงใคร่ขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 
กรณีมี เหตุจ า เป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยมี วง เงิน เ พ่ิมเติม จ านวน 1 
โครงการ  งบประมาณเป็นจ านวนทั้ งสิ้ น 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

100,000 

รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 100,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย                            
เงินรายได้เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติมให้กับคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอ่ืน  
         (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  
ระเบียบวาระ 4.4 การทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับ
แผนงบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนด ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้แหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ     

                พ.ศ. 2564… 
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พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ การทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จากเงินรายได้แหล่งอ่ืน(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ                            
คณะ/หน่วยงาน และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) เพ่ิมเติม และมอบกองแผนงาน รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  กองแผนงาน จึงได้รวบรวมข้อมูลการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนด ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้แหล่งอ่ืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคณะ/หน่วยงานเสนอขอทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) และประมาณการรายจ่ายที่ก าหนด ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาก
รายได้แหล่งอ่ืน(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมประมาณการรายได้
จากแหล่งอ่ืน(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จากเดิม จ านวน 415,785,900 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 
จ านวน 435,915,200 บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 20,129,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.84  ซึ่งจากการทบทวน
ประมาณการรายได้จากแหล่งอื่นฯ จ าแนกตามประเภทที่มาของรายได้จากแหล่งอื่นฯ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 
  1. รายได้จากการวิจัย จากเดิม จ านวน 47,839,500 บาท เป็นจ านวน 56,934,300 บาท 
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 9,094,800 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01  
    ประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้น ▲ จ านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และส านักงานอธิการบดี เนื่องมาจากมีประมาณการรายได้จากการวิจัย 
จ านวน 5 ,862 ,295 บาท และจากจ านวนโครงการวิจัยที่ รอผลการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก                            
ที่คณะ/หน่วยงาน คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ิมเติม    
  ประมาณการรายรับลดลง▼  จ านวน 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากคณะฯไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตามที่คณะฯ
เสนอขอโครงการไว้ตามแผนฯ จึงทบทวนปรับลดประมาณการรายได้ด้านวิจัย 
   2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ  จากเดิม จ านวน 156,102,200 บาท เป็นจ านวน 
178,300,300 บาท ภาพรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 22,198,100 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22 
  ประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้น ▲  จ านวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์             
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส านักวิทยบริการ และส านักงาน
อธิการบดี เนื่องมาจากมีประมาณการรายได้จากการให้บริการวิชาการ เพ่ิมเติม  จ านวน 25,200,591 บาท                
(โดยหน่วยงานที่มีประมาณการรายได้จากการให้บริการวิชาการสูงสุด ได้แก่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์              
จ านวน 22,455,000 บาท) และประมาณการรายรับของคณะ/หน่วยงานที่จะมีเงินรับเข้าจากโครงการต่างๆ 
เพ่ิมขึ้น เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก โครงการ วมว. โครงการจากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 7  โครงการประกวดนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจต าบล (U2T Hackathon) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 
   ประมาณการรายรับลดลง▼จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์                                
คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เนื่องจากยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ การจัดกิจกรรมอาจด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามประมาณการรายได้เดิมที่ก าหนด 

        3.รายได้... 
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    3. รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ จากเดิม 
จ านวน 6,200,000 บาท เป็น จ านวน 2,285,000 บาท ภาพรวมลดลงจ านวน 3,915,000 บาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 63.15  
    ประมาณการรายรับลดลง▼ จ านวน  6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปรับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม
แผนที่ก าหนด/มีการขยายระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ท าให้ประมาณการรับในปีงบประมาณ 2564 ต่ ากว่า
ประมาณการรายได้เดิมที่ก าหนด ปรับลดเนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงานการแก้ไขเนื้อหารายวิชาหลักสูตร และ
ยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ 
   4. รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ จากเดิม จ านวน 10,839,600 บาท เป็น 
จ านวน 10,027,100 บาท ภาพรวมลดลงจ านวน 812,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.50  
   ประมาณการรายรับลดลง▼จ านวน 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่ได้รับ การสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และจ านวนผู้ใช้บริการลดลงต่ ากว่าเป้าหมายเดิมที่ก าหนด  
   5. รายได้จากการบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  จากเดิม 
จ านวน 84,600,700 บาท เป็น จ านวน 85,578,000 บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 977,300 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.16  
   ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น ▲  จ านวน 2 หน่วยงานประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ ส านักงาน
อธิการบดี เนื่องจากส านักวิทยบริการมีรายได้จากการคัดเลือกขยะขายเพ่ิมขึ้น จากด าเนินงานในรูปแบบ green 
office และส านักงานอธิการบดี  มีประมาณการรายรับจากงานทะเบียน เกี่ยวกับการค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
นักศึกษา เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าปรับลงทะเบียนช้า ค่าทะเบียนขึ้นบัณทิต ค่าใบรับรองต่างๆ เป็นต้น  
  6.รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ จากเดิม จ านวน 110,203,900 
บาท เป็น จ านวน 102,790,400 บาท ภาพรวมลดลงจ านวน 7,413,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.73     
  ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น ▲  จ านวน 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ เนื่องจาก
ส านักวิทยบริการไม่ได้ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เพ่ือรองรับรายได้จากการรับบริจาค แต่ได้รับ
เงินบริจาครับเข้า จึงได้มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี เพ่ิมเติม  
   ประมาณการรายรับลดลง▼ จ านวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะศิลปประยุกต์ฯ และส านักงานอธิการบดี  เนื่องจากจ านวนผู้
บริจาคลดลง อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนด การด าเนินงานมีโครงการบางส่วนปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ เป็นต้น 
  โดยสรุปการทบทวนประมาณการรายรับจ าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของรายรับจากแหล่ง
อ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี 1... 
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ตารางที่ 1 สรุปการทบทวนประมาณการรายรับ จ าแนกตามประเภทของรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แหล่งงบประมาณหลัก แหล่งงบประมาณย่อย 
ประมาณการ

รายรับ (ต้ังต้นปี) 
ประมาณการ

รายรับ (ทบทวน) 
ส่วนต่าง ร้อยละ 

▲รายได้จากการวิจัย  รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  46,409,500   54,279,300   7,869,800   16.96  
รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า จ า ก
ผลงานวิจัย 

 1,430,000   2,655,000   1,225,000   85.66  

รายได้จากการวิจัย ผลรวม   47,839,500   56,934,300   9,094,800  19.01  

▲ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ให้บริการวิชาการ  

รายได้จากโรงพยาบาล  31,904,900   30,448,400   (1,456,500)  (4.57) 
รายได้จากการให้บริการวิชาการ  124,197,300   147,851,900   23,654,600   19.05  

รายได้จากการให้บริการวิชาการ ผลรวม   156,102,200   178,300,300   22,198,100  14.22  

▼รายได้จากการบริหาร
จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  Non 
Degree ห รื อ ห ลั ก สู ต ร
รูปแบบใหม่  

รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่ 

 6,200,000   2,285,000   (3,915,000) (63.15) 

รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree ฯ ผลรวม  6,200,000   2,285,000   (3,915,000) (63.15) 

▼ ร า ย ไ ด้ ข อ ง ศู น ย์
ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือ
ต่าง ๆ 

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

 10,839,600   10,027,100   (812,500)  (7.50) 

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่าง ๆ ผลรวม 10,839,600 10,027,100 (812,500) (7.50) 

▲ รายได้จากการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

84,600,700 85,638,000  977,300.00   1.16  

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ผลรวม 

84,600,700 85,578,000  977,300.00   1.16  

▼ รายได้ จากการรับ
บริจาคและการจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้  
  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

 20,829,400   17,039,400   (3,790,000)  (18.20) 

รายได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก(เงินสนับสนุนจาก สบพช./
เ งิ นสนั บสนุ นจ ากหน่ ว ยทดสอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 89,374,500   85,751,000   (3,623,500)  (4.05) 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้  ผลรวม  110,203,900   102,790,400   (7,413,500)  (6.73) 
รวมประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน  415,785,900   435,915,200   20,129,300   4.84  
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แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ(เดิม) และประมาณรายรับ(ใหม่) จากการทบทวนประมาณการรายได้อ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
จ าแนกตามประเภทของรายรับจากแหล่งอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

จากกราฟข้างต้น คณะ/หน่วยงาน มีการปรับเพ่ิมประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) เพิ่มขึ้น ▲จ าแนกตามประเภทที่มาของ
ประมาณการรายรับ ได้แก่ ❶▲รายได้จากการวิจัย ❷▲รายได้จากการให้บริการวิชาการ ❸▲และรายได้จากการบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย    คณะ/หน่วยงาน มีการปรับลดประมาณการประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ลดลง ▼จ าแนกตามประเภทที่มาของ
ประมาณการรายรับ ได้แก่ ❶▼รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่   ❷▼รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ  
❸▼และรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้   
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ก. ภาครายรับ คณะ/หน่วยงาน เสนอขอทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนและประมาณการ
รายจ่ายที่ก าหนด ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้แหล่งอ่ืน(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประมาณการรายรับ รวมประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน(นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) จากเดิม จ านวน 415 ,785,900 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น จ านวน 435 ,915,200 
บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 20,129,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.84 คณะ/หน่วยงานปรับเพิ่มประมาณการรายได้จาก
แหล่งอ่ืน รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
ส านักวิทย ส านักงานอธิการบดี  คณะ/หน่วยงาน ปรับลดประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 
หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ  คณะเภสัชศาสตร์  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์   คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ/หน่วยงาน ที่ยืนยัน
ประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการโรงแรม โดยมี
รายละเอียดการทบทวนประมาณการรายรับ ตามตารางท่ี 2 และแผนภูมิที่ 2  
 

ตารางที่ 2 สรุปการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงาน  
 

ล าดับ หน่วยงาน 
ประมาณการ
รายรับเดิม 
(100%) 

ประมาณการ
รายรับใหม่ 
(100%) 

ส่วนต่าง ร้อยละ หมายเหตุ 

1.การทบทวนประมาณการรายรบั (ปรับเพ่ิม)    
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ 47,420,000 54,946,900 7,526,900 15.87 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.2 คณะศิลปศาสตร์ 2,875,300 6,528,400 3,653,100 127.05 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.3 คณะบริหารศาสตร์ 4,300,000 4,600,000 300,000 6.98 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.4 ส านักวิทยบริการ 141,600 183,200 41,600 29.38 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.5 ส านักงานอธิการบดี 117,389,500 147,196,200 29,806,700 25.39 ทบทวนปรับเพิ่ม 

2.การทบทวนประมาณการรายรับ (ปรับลด)    
2.1 คณะเกษตรศาสตร์ 35,073,200 28,880,300 (6,192,900) (17.66) ทบทวนปรับลด 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,691,700 12,210,900 (2,480,800) (16.89) ทบทวนปรับลด 
2.3 คณะศิลปประยุกต์ฯ 1,470,000 870,000 (600,000) (40.82) ทบทวนปรับลด 
2.4 คณะเภส้ชศาสตร์ 14,750,000 13,800,000 (950,000) (6.44) ทบทวนปรับลด 
2.4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 103,914,900 99,077,400 (4,837,500) (4.66) ทบทวนปรับลด 
2.6 คณะพยาบาลศาสตร์ 7,750,000 3,735,000 (4,015,000) (51.81) ทบทวนปรับลด 
2.6 คณะนิติศาสตร์ 7,908,400 5,835,600 (2,072,800) (26.21) ทบทวนปรับลด 
2.8 คณะรัฐศาสตร์ 2,596,000 2,546,000 (50,000) (1.93) ทบทวนปรับลด 

3.การทบทวนประมาณการรายรับ (ยืนยันตามเดิม)    

3.1 ส านักคอมพิวเตอร์  100,200   100,200   -     -    ยืนยันตามเดิม 
3.2 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  35,035,100   35,035,100   -     -    ยืนยันตามเดิม 
3.3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ  8,370,000   8,370,000   -     -    ยืนยันตามเดิม 
3.4 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  12,000,000   12,000,000   -     -    ยืนยันตามเดิม 

ผลรวมท้ังหมด 415,785,900 435,915,200 20,129,300 4.84  
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แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ(เดิม) และประมาณรายรับ(ใหม่) จากการทบทวนประมาณการรายได้อ่ืน (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 คณะ/หน่วยงานปรับเพิ่ม ▲ประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี  คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลป

ศาสตร์ และส านักวิทยบริการ 
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ข. ภาครายจ่าย คณะ/หน่วยงาน เสนอขอทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนและประมาณการ
รายจ่ายที่ก าหนด ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้แหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประมาณการรายจ่าย รวมประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จากเดิม จ านวน 343,596,700บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น จ านวน 
362,729,316 บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 19,132,616 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.57 ท 
      เมื่อเปรียบเทียบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่ง อ่ืน
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ก่อนทบทวนประมาณการรายได้ มีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 72,189,199 บาท คิดเป็นร้อย 17.36 ของประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนฯ                 
(ก่อนทบทวน) และหากเปรียบเทียบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนฯ            
หลังทบทวนประมาณการรายได้  มีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ จ านวน 72 ,601,349 
บาท คิดเป็นร้อย 16.65 ของประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนฯ(หลังทบทวน) ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบงบประมาณ
คงเหลือจากการด าเนินงานโครงการ ระหว่างรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)                          
ก่อนทบทวนประมาณการรายได้ และหลังทบทวนประมาณการรายได้  พบว่า หลังทบทวนประมาณการรายได้                      
มีงบประมาณงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมขึ้น ▲ จ านวน 412,150 บาท 
(72 ,189 ,199 - 72 ,601 ,349) คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของงบประมาณคงเหลือจากการด า เนิน                             
กิจกรรม/โครงการก่อนทบทวน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ก่อนทบทวนประมาณการรายได้
และหลังทบทวนประมาณการรายได้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  คณะ/หน่วยงาน… 

 ประมาณการ
รายรับ (เดิม)

ประมาณการ
รายจ่าย (เดิม)

 งบประมาณโครงการ
คงเหลือ

 คิดเป็นร้อยละ ประมาณการ
รายรับ (ใหม)่

ประมาณการ
รายจ่าย (ใหม)่

 งบประมาณโครงการ
คงเหลือ

 คิดเป็นร้อย
ละ

(1) (2) (3) (4) =(2) -(3) (5) =(4)/(2)*100 (6) (7) (8) =(6) -(7) (9) =(8)/(6)*100

1.รายได้จากการวิจัย 47,839,500    41,113,600      6,725,900     14.06            56,934,295     49,803,395    7,130,900     12.52        
2.รายได้จากการให้บริการวิชาการ 156,102,150  133,609,400    22,492,750   14.41            178,300,321   155,680,221  22,620,100   12.69        
3.รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

6,200,000      4,832,000        1,368,000     22.06            2,285,000       1,830,000      455,000        19.91        

4.รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เคร่ืองมอืต่าง ๆ

10,839,600    8,671,700        2,167,900     20.00            10,027,100     8,021,700      2,005,400     20.00        

5.รายได้จากการบริหารทรัพยากร และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

84,600,749    56,735,800      27,864,949   32.94            85,578,049     56,749,800    28,828,249   33.69        

6.รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้

110,203,900  98,634,200      11,569,700   10.50            102,790,400   91,228,700    11,561,700   11.25        

ผลรวมท้ังหมด 415,785,899 343,596,700   72,189,199  17.36           435,915,165  363,313,816 72,601,349  16.65       

ก่อนทบทวน หลังทบทวน
แหล่งท่ีมาหลัก
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คณะ/หน่วยงานที่มีการปรับประมาณการรายจ่าย ไปในทิศทางเดียวกันกับประมาณการรายรับ โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางที่ 4 สรุปการทบทวนประมาณการายจ่ายจากเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงาน  

 

ล าดับ หน่วยงาน 
ประมาณการ
รายจ่ายเดิม 

(100%) 

ประมาณการ
รายจ่ายใหม ่

(100%) 
ส่วนต่าง ร้อยละ หมายเหตุ 

1.การทบทวนประมาณการรายรบั (ปรับเพ่ิม)    
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ 38,836,000 44,857,500 6,021,500 15.50 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.2 คณะศิลปศาสตร์ 2,707,400 6,360,453 3,653,053 134.93 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.3 คณะบริหารศาสตร์ 3,500,000 3,740,000 240,000 6.86 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.4 ส านักวิทยบริการ 113,300 148,600 35,300 31.16 ทบทวนปรับเพิ่ม 
1.5 ส านักงานอธิการบดี 76,194,900 104,171,741 27,976,841 36.72 ทบทวนปรับเพิ่ม 

2.การทบทวนประมาณการรายรับ (ปรับลด)    
2.1 คณะเกษตรศาสตร์ 33,355,600 27,382,700 (5,972,900) (17.91) ทบทวนปรับลด 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12,444,900 11,207,943 (1,236,957) (9.94) ทบทวนปรับลด 
2.3 คณะศิลปประยุกต์ฯ 1,212,000 720,000 (492,000) (40.59) ทบทวนปรับลด 
2.4 คณะเภส้ชศาสตร์ 12,170,000 11,420,000 (750,000) (6.16) ทบทวนปรับลด 
2.4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 103,519,300 98,681,780 (4,837,521) (4.67) ทบทวนปรับลด 
2.6 คณะพยาบาลศาสตร์ 6,212,000 3,000,000 (3,212,000) (51.71) ทบทวนปรับลด 
2.6 คณะนิติศาสตร์ 6,366,700 4,708,500 (1,658,200) (26.04) ทบทวนปรับลด 
2.8 คณะรัฐศาสตร์ 2,086,800 2,036,800 (50,000) (2.40) ทบทวนปรับลด 

3.การทบทวนประมาณการรายรับ (ยืนยันตามเดิม)    

3.1 ส านักคอมพิวเตอร์ 100,200 100,200 - - ยืนยันตามเดิม 
3.2 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 35,035,100 35,035,100 - - ยืนยันตามเดิม 
3.3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ 8,370,000 8,370,000 - - ยืนยันตามเดิม 
3.4 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 12,000,000 12,000,000 - - ยืนยันตามเดิม 

ผลรวมท้ังหมด 343,596,700 363,313,816 19,717,116 5.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                แผนภูมิที่ 3...
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แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย(เดิม) และประมาณรายจ่าย(ใหม่) จากการทบทวนประมาณรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  
 

 
 
    ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานได้ทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้รายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้

จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับเงินรายได้ที่คณะ/หน่วยงานได้ขอทบทวนตามแหล่งที่มาของรายได้ดังกล่าวข้างต้น  โดยระบุ
เหตุผลประกอบการทบทวนประมาณการรายรับและรายจ่าย จ าแนกรายคณะ/หน่วยงาน ตามตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี ๕  เหตุผลประกอบการทบทวนประมาณการายรับและประมาณการรายจ่าย จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

▼คณะ
เกษตรศาสตร์ 

รายได้จากการวิจัย 18,335,900 18,335,900 18,329,900 18,329,900 - -  
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 4,291,200 1,298,300 4,092,900 1,100,000 (2,992,900) 

 
(73.12) ปรั บลดงบประมาณรายรั บและรายจ่ าย 

เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท า
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 
เช่น กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้นด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ในดานต่างๆของคณะฯ 
กิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาค
การเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น 

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

154,000 154,000 123,200 123,200 - - 
 

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

1,100,000 - 880,000 - (880,000) 
 

(100.00) ยกเลิกการพัฒนาการผลิตบัณฑิต เชิ ง รุ ก : 
หลักสูตร non degree สร้างยุวชนเกษตรกร
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร เ ก ษ ต ร ภ า ค
ตะวันออกเฉีย ง เหนือตอนล่ าง  เ น่ืองจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีก าหนด  

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

6,642,130 6,642,130 5,379,600 5,379,600 - - 
 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

4,550,000 2,450,000 4,550,000 2,450,000 (2,100,000) 
 

(46.15) ปรับลดงบประมาณรายรับและรายจ่าย 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท า
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 
เช่น กิจกรรมบริจาคเพื่อจัดงานเกษตรอีสานใต้ 
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

กิจกรรมบริจาคเพื่อจัดงานแสดงเทคโนโลยี
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรอินโดจีน เป็นต้น 

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 35,073,230 28,880,330 33,355,600 27,382,700 (5,972,900) (17.91)  
▼คณะเภสัชศาสตร์ รายได้จากการวิจัย 8,500,000 8,500,000 6,800,000 6,800,000 - -  

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 - -  
รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

2,300,000 2,300,000 1,840,000 1,840,000 - - 
 

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

1,000,000 650,000 800,000 650,000 (150,000) (18.75) ปรับลดงบประมาณจากผลกระทบของการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

350,000 350,000 330,000 330,000 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

1,600,000 1,000,000 1,600,000 1,000,000 (600,000) (37.50) ปรับลดงบประมาณจากผลกระทบของการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 14,750,000 13,800,000 12,170,000 11,420,000 (750,000) (6.16)  
▼คณะนิติศาสตร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ 7,708,400 5,635,600 6,166,700 4,508,500 (1,658,200) (26.89) ปรับลด 1 โครงการ “โครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการกระบวนการการสอบสวนทางวินัย
บุคลากรทางการศึกษา” เ น่ืองจากการเปิด
หลักสูตรอบรมจ าเป็นต้องขออนุญาตจากต้น
สังกัดเจ้าของหลักสูตรคือกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และคาดว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่อาจด าเนินการ
โครงการดังกล่าวได้ทัน 
 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 - -  
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

คณะนติศิาสตร์ ผลรวม 7,908,400 5,835,600 6,366,700 4,708,500 (1,658,200) (26.04)  
▲คณะบริหาร
ศาสตร์ 

รายได้จากการวิจัย 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 - -  
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 3,000,000 3,300,000 2,400,000 2,640,000 240,000 10.00 เน่ืองจากคณะบริหารศาสตร์ คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ 
จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 วงเงิน
งบประมาณ 350,000 บาท และส่วนท่ีเหลือ
จะเป็นการตั้งแผนเงินไว้ส าหรับรองรับโครงการ
ให้ ค าปรึ กษา ท่ี ได้ รั บอ นุมั ติ จ ากแหล่ ง ทุน
ภ า ย นอ ก  ท้ั ง น้ี คณ า จ า ร ย์ ใ น คณ ะ มี ก า ร
ด าเนินการเสนอขอทุนอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 - -  

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 4,300,000 4,600,000 3,500,000 3,740,000 240,000 6.86  
▼คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

รายได้จากการวิจัย 700,000 700,000 560,000 560,000 - -  
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 3,835,000 1,875,000 3,068,000 1,500,000 (1,568,000) (51.11) ขอยกเลิกโครงการ  โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณี  กลุ่ ม โ รคเรื้ อ รั ง  (NCM)  จ านวน 
1,568,000 บาท 

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

3,155,000 1,100,000 2,524,000 880,000 (1,644,000) (65.13) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล มีการปรับระยะเวลาการเริ่มโครงการ 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID19 โดยปรับเป็น เริ่มเดือน พ.ค. 2564 
- มิ . ย .  2565 ซ่ึ ง ร ะยะ เ วลา เกิ นกว่ าห น่ึ ง
ปีงบประมาณ คณะฯจึงได้มีการปรับประมาณ
การรายรับ แบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ (2564-
2565) โดยในปีงบ 2564 จะคิดรายรับเฉพาะ
ภาคการอบรมท่ี 1 
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

60,000 60,000 60,000 60,000 - -  

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 7,750,000 3,735,000 6,212,000 3,000,000 (3,212,000) (51.71)  
▼คณะรัฐศาสตร์ รายได้จากการวิจัย 2,000,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000 - -  

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 500,000 500,000 400,000 400,000 - -  
รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

46,000 46,000 36,800 36,800 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

50,000 - 50,000 - (50,000) (100.00) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ เน่ืองจากไม่มีการจัด
กิจกรรมของศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม 2,596,000 2,546,000 2,086,800 2,036,800 (50,000) (2.40)  
▲คณะวิทยาศาสตร์ รายได้จากการวิจัย 7,700,000 9,225,000 6,160,000 7,380,000 1,220,000 19.81 1. มีจ านวนโครงการวิจัยท่ีรอผลการพิจารณา

จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย นอ ก  เ พิ่ ม อี ก จ า น ว น            
12 โครงการ 
2.ประมาณการรายรับจากการขายเครื่องผสม
กรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ จ านวน 10 เครื่อง ๆ 
ละ 120,000 บาท (รายรับหักเข้าคณะ 15%) 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 31,300,000 37,311,900 25,040,000 29,849,500 4,809,500 19.21 ภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีประมาณการ
รายรับ เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) โครงการโอลิมปิก
วิ ช าการ  สอวน 2) โ คร งการการแข่ ง ขั น
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 18 3) 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น ข อ ง
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ รุ่ น เ ย า ว์  ค รั้ ง  23 4)                  
โ ค ร งก า ร  วมว .  - และปรั บลดโ คร งก า ร
ประชุมสัมมนาและการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเน่ืองจาก
โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

โดยใช้หลักวิธีด าเนินการของ Globe ในประจ าปี
งบประมาณ 2564 

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

2,300,000 2,300,000 1,840,000 1,840,000 - -  

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

10,000 - 8,000 - (8,000) (100.00) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ เน่ืองจากไม่มีโครงการ
จัดการหลักสูตรNon Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่ 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

1,610,000 1,610,000 1,288,000 1,288,000 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - -  

คณะวทิยาศาสตร์ ผลรวม 47,420,000 54,946,900 38,836,000 44,857,500 6,021,500 15.50  
▼คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

รายได้จากการวิจัย 2,907,900 5,706,195 2,907,900 5,706,195 2,798,295 96.23 คณะได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
เพิ่มเติม และตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี
เรียบร้อยแล้ว 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 8,268,750 3,802,248 6,615,000 3,229,748 (3,385,252) (51.18) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ี
ก าหนด 

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

2,500,000 1,687,500 2,000,000 1,350,000 (650,000) (32.50) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท า
ให้ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
จ านวนผู้ใช้บริการลดลงต่ าตามเป้าหมายเดิมท่ี
ก าหนด 

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

375,000 375,000 300,000 300,000 - -  
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

90,000 90,000 72,000 72,000 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

550,000 550,000 550,000 550,000 - -  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 14,691,650 12,210,943 12,444,900 11,207,943 (1,236,957) (9.94)  
▲คณะศิลปศาสตร์ รายได้จากการวิจัย 435,800 2,235,800 435,800 2,235,800 1,800,000 413.03 ประมาณการรายรับและรายจ่ายเพิ่มเติม 

เนื่องจากอาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก  

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,000,000 2,853,053 840,000 2,693,053 1,853,053 220.60 1.งานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าในเขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี อ.นพพร 635,580 บาท 
2.การศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางการค้า
ชายแดนของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัด
อุบลราชธานีและประเทศเพื่อนบ้าน 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) อ.เขมจิรา 300,000 บาท อยู่
ระหว่างการเซ็นสัญญาท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 
ท้ังนี้งบประมาณบางโครงการตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายกลางปี เรียบร้อยแล้ว 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

1,039,500 1,039,500 1,031,600 1,031,600 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

400,000 400,000 400,000 400,000 - -  
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 2,875,300 6,528,353 2,707,400 6,360,453 3,653,053 134.93  
▼วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

รายได้จากการวิจัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - -  
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 33,156,900 31,700,380 32,906,500 31,449,980 (1,456,521) (4.43) เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 จึงไม่ได้เรียก

เก็บค่าตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ในเทอมต้น            
ปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มจะไม่ได้เรียก
เก็บในเทอมปลาย หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น 
เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  โดย
มีแผนจะด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 
ต่ อ ไ ป  (จั ด กิ จ ก ร ร มต ร ว จ สุ ข ภ า พ เ ดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

726,000 726,000 580,800 580,800 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

68,032,000 64,651,000 68,032,000 64,651,000 (3,381,000) (4.97) เน่ืองจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้ นักศึกษากลุ่มส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ล า เ รี ย น 
(Strengthening Track) เป็นกรณีพิเศษโดยให้
เฉพาะปี 1 เทอม 2 จ านวน 21 คน เท่าน้ัน 
ดังน้ันจึงขอปรับลดงบประมาณลง เน่ืองจาก
ตอนประมาณการค านวน 2 ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม 103,914,900 99,077,380 103,519,300 98,681,780 (4,837,521) (4.67)  
▼ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รายได้จากการวิจัย 700,000 - 560,000 - -    560,000 (100.00) เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบด้านวิจัยจาก
แหล่งทุนภาย ท่ีคณะฯเสนอขอโครงการไว้ฯ 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 150,000 750,000 120,000 600,000 480,000 400.00 ประมาณการรายรับ เพิ่มเติม เนื่องจากคณะจะ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมการสร้าง
ความรู้ทาง สถาปัตยกรรมฯต่างๆ เพิ่มเติม 
จ านวน 4 โครงการ 
 



25 
 

 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

400,000 - 320,000 - (320,000) (100.00) เนื่องจากกระบวนการท่ีต้องด าเนินงานมีหลาย
ขั้นตอน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขเนื้อหา
รายวิชากับคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

220,000 120,000 212,000 120,000 (92,000) (43.40) เนืองจากมีการตั้งแผนกลางปี จากเงินบริจาค 

ศิลปประยกุต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผลรวม  1,470,000   870,000   1,212,000   720,000   (492,000)  (40.59)  
▲ส านักวิทยบริการ รายได้จากการให้บริการวิชาการ 16,200 30,300 13,000 24,300 11,300 86.92  

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

125,400 142,900 100,300 114,300 14,000 13.96 ภาพรวมเพิ่มขึ้นมี เน่ืองจากมีรายได้จากการ
คัดเลือกขยะขาย จากการด าเนิน green office 
โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการ เพิ่มขึ้น 
19,200 บาท และปรับลดประมาณการรายรับ
จากาห้องสมุด เ น่ืองจากมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด ส่งคืน
หนังสือ ได้ตลอด จึงมีค่าปรับเกินก าหนดลดลง 
จ านวน 5,200 บาท 

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

- 10,000 - 10,000 10,000 #DIV/0! ตั้งแผนกลางปี เนื่องจากได้รับบริจาค 

ส านักวิทยบริการ ผลรวม 141,600 183,200 113,300 148,600 35,300 31.16  
โรงพิมพ์ ม.อุบล รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ

การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

8,370,000 8,370,000 6,696,000 6,696,000 - - ยันยืนการทบทวนงบประมาณเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น ตามเดิม 

โรงพิมพ์ ม.อุบล ผลรวม 8,370,000 8,370,000 6,696,000 6,696,000 - -  
สถานปฏิบัติการ
โรงแรม 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

12,000,000 12,000,000 9,600,000 9,600,000 - - ยันยืนการทบทวนงบประมาณเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น ตามเดิม 

สถานปฏบิตัิการโรงแรม ผลรวม 12,000,000 12,000,000 9,600,000 9,600,000 - -  
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

100,150 100,150 80,100 80,100 - - ยันยืนการทบทวนงบประมาณเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น ตามเดิม 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ผลรวม 100,150 100,150 80,100 80,100 - -  
ส านักงานอธิการบดี รายได้จากการวิจัย 3,559,900 7,231,400 960,000 4,391,500 3,431,500 357.45 เนื่องจาก ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย 

ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติม 
และส่วนหน่ึงตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี 
เรียบร้อย 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 61,875,700 88,243,541 51,147,300 76,885,141 25,737,841 50.32 เน่ืองจาก ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย  
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ประมาณการรายรับท่ี
ส านักงานอธิกีบดี  เพิ่มขึ้น ได้ประมาณการ
โครงการท่ีจะได้อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่าง ๆ 

3,585,600 3,585,600 2,868,500 2,868,500 - -  

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

18,466,449 19,426,249 3,038,900 3,038,900 - -  

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 
 
 
 
 

29,741,900 28,549,400 18,180,200 16,987,700 (1,192,500) (6.56) ปรับลดจากหน่วยงานส านักงานพัฒนาศึกษา 
และ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เนื่องจาก  1) ผู้
บริจาคลดลง 2) ผลกระทบจาก Covid 19 3) 
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง 4) ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค Covid 19 

ส านักงานอธกิารบดี ผลรวม 117,389,549 147,196,190 76,194,900 104,171,741 27,976,841 36.72  
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 หน่วยงาน แหล่งที่มาหลัก 
ประมาณการ
รายรับ (เดิม) 

ประมาณการ
รายรับ (ใหม่) 

ประมาณการ
รายจ่าย(เดิม) 

ประมาณการ
รายจ่าย(ใหม่) 

ส่วนต่างประมาณ
การรายจ่าย 

ร้อยละของ
ประมาณการ

รายจ่าย 
เหตผุลประกอบทบทวน 

ส านักบริหารทรัพย์สิน
ฯ 
 

รายได้จากการบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

35,035,120 35,035,120 28,501,700 28,501,700 - - ยันยืนการทบทวนงบประมาณเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น ตามเดิม 

ส านักบรหิารทรัพย์สินฯ ผลรวม 35,035,120 35,035,120 28,501,700 28,501,700 - -  
ผลรวมทั้งหมด  415,785,900   435,915,165   343,596,700   363,313,816   19,717,116  5.74   

 

หมายเหตุ ประมาณการรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกจิกรรมเพื่อหารายได้ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 100,กิจกรรม/กรณีตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเท่ากับรายรับจริง  
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการ ในแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบประมาณการรายได้คงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของรายรับแต่

ละประเภทอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้ทบทวนประมาณการรายรับจาก
รายการรายรับประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรายการรายรับเดิม หรือรายการรายรับใหม่ที่ เกิดจากรูปแบบการให้บริการที่
เพ่ิมขึ้น เช่น การบริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น และทบทวนประมาณการรายจ่ายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและงบประมาณของหน่วยงานให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

            ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
 ๔.๑.๒.๑  ขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

          อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่

มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2567) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 
ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 27 ตัวชี้วัด โดยครอบคลุมกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การมุ่ งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การเป็นมหาวิทยาลัย  
น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีเสถียรภาพทางการเงิน และการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดใช้
แผนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ต่อมากองแผนงานได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือวิเคราะห์ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น พบว่าจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์บางตัวชี้วัดไม่
สามารถบรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งมีสาเหตุหลายปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน ดังนั้น จากการประชุม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการตามค ารับรอง (OKRs) และ                
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขและ
ปรับค่าเป้าหมายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ตอบสนองต่อบริบทของคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 87 87 คงเดิม 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ทักษะ 5 ด้าน 

ร้อยละ 87 87 คงเดิม 

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงาน
นวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 1.5 1.5 คงเดิม 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ
ภายในระยะ เ วลา  1 ปี  หลั งส า เ ร็ จ
การศึกษา 

ร้อยละ 23 23 คงเดิม 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้
และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ร้อยละ 85 85 คงเดิม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

จ านวน 15  ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 16 ผลงาน ซ่ึงสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและ
ก าหนดค่าเป้าหมายใหม่ เป็น “ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ” และปรับค่า
เป้าหมาย เป็นร้อยละ 14 ต่อเมื่อเทียบกับ
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปี
หลังเสร็จโครงการ  

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือเพ่ิม
มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ต่ อ จ า น ว น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปี
หลังเสร็จโครงการ 
* ตัวชี้วัด อว./EdPEx 

ร้อยละ  14 

2. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการใน
ฐานนานาชาติ  (Scopus Q1-Q2) ต่ อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

ร้อยละ 0.050 0.100 ปรับค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 0.07 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เป็น ร้อยละ 0.100 

3. รายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

บาท 5 ล้านบาท  ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน 1.0215 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและ
ปรับลดค่าเป้าหมาย เป็น “รายได้จากผลงาน

3 . รายได้จากผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

บาท 5 ล้านบาท 3 ล้านบาท 
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  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 

ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ก าหนดค่าเป้าหมาย 
เป็น 3 ล้านบาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการ
หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

บาท 6,000 5,000 ปรับค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน 2,250 บาท ซ่ึงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขอปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เป็น 5,000 บาท 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับ
บริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

ร้อยละ 81 81 คงเดิม 
 
 

3. จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน 
* ตัวชี้วัด อว./EdPEx 

ชุมชน 6 5 ปรับค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน 2 ชุมชน ซ่ึงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขอปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เป็น 5 ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. จ านวนแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จัก ยอมรับหรือมีชื่อเสียงในระดับชาติ 

แหล่ง/ศนูย ์ 5  ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน 4 แหล่ง ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด แต่ เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าแก่ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและ
ก าหนดค่าเป้าหมายใหม่ เป็น “จ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม” ก าหนดค่าเป้าหมาย เป็น 
300 คน 

1. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
* ตัวชี้วัด อว./EdPEx 

คน  300 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

บาท 4 ล้านบาท  ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงาน 650,000 บาท ซ่ึงต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด แต่เนื่องจากการปรับกล
ยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าแก่ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 

2. จ านวนชุมชนที ่เข ้าร ่วมโครงการ
แ ล ะ ม ีก า ร พ ัฒ น า ต ่อ ย อ ด ผ ล ก า ร
ด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

ชุมชน  3 
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  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 

พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและ
ก าหนดค่าเป้าหมายใหม่ เป็น “จ านวนชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอดผล
การด า เนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ” 
ก าหนดค่าเป้าหมาย เป็น 3 ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. ร ้อยละความ เ ชื ่อ มั ่นของผู ้ใ ช ้ต ่อ
คุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 83 83 คงเดิม 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 75 75 คงเดิม 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการ
เร ียนการสอนผ ่านระบบ UBU LMS 
อย่างสมบูรณ์ 
 

ร้อยละ 75 70 ปรับค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด า เนิน งาน ร้ อยละ 42.01 ซ่ึ งต่ ากว่ า ค่ า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอปรับลดค่าเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เป็น ร้อยละ 70 

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 50 คงเดิม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI 
Green Metric 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

คะแนน 4,500 6,000 ปรับค่าเป้าหมาย 
     เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการ
ด า เนินงาน 5,400 คะแนน ซ่ึงสู งกว่ า ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เป็น 6,000 คะแนน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และน ักศ ึกษาต ่อ โคร งสร ้า งพื ้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 88.00 
(4.40) 

 

88.00 
(4.40) 

 

คงเดิม 

3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื ่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 10 คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7... 



32 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 

1. ส ัม ฤทธ ิผ ลของกา รปฏ ิร ูป ร ะบบ
บ ร ิห า ร ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย ์ ( จ า น ว น
บุคลากรเพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

ร้อยละ 85  ปรับชื่อตัวชี้วัด 
     เนื่ องจากรายงานผลการด าเนิ นงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผลการด าเนนิงาน 
ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่
เนื่องจากตัวชี้วัดได้ก าหนดเกณฑ์ในการด าเนินงาน
แล้วเสร็จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อ
ตัวชี้วัดใหม่  เป็น “ร้อยละของหน่วยงานที่มี
อัตราก าลังเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง” และ
ก าหนดค่าเป้าหมายเป็น ร้อยละ 85 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลัง
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
* ตัวชี้วัด EdPEx 

ร้อยละ 85 85 

2 .  ร ้อ ยละขอ งอาจ า รย ์ป ร ะจ า ที ่มี
ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ร้อยละ 45 45 คงเดิม 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที ่ระดับสมรรถนะที่ส ูงขึ ้นต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 75 75 คงเดิม 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 74 74 คงเดิม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้รวม 

ร้อยละ 16 - ปรับชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1. รายได้สุทธิ * ตัวชี้วัด EdPEx 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปี 2560-2563 
ปีงบประมาณ ผล เพิ่ม/ลด 

2560 480  
2561 388        19.18 
2562 372        4.15 
2563 301        19.10 

หน่วย: ล้านบาท 
 

ล้านบาท - 315 เป็นตัวชี้วัดใหม่เพื่อวัดระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยในทุก
มิติที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ซ่ึงจากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560-2563 มีอัตรา
การลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ร้อยละ 14.14 โดย
ในปี 2564 ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย 315 ล้าน
บาท และในเบื้องต้นในปีถัดไป ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบจากผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

การพยากรณ์รายได้สุทธิด้วยฟังก์ชั่น Forecast 
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  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 

 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
2. เงินหมุนเวียนคงเหลือ * ตัวชี้วัด EdPEx 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปี 2560-2563 
ปีงบประมาณ ผล 

2560 325 
2561 156 
2562 455 
2563 415 

หน่วย: ล้านบาท 

ตารางเงินหมุนเวยีนคงเหลือปี 2564-2567 
ปีงบประมาณ ผล 

2564 435 
2565 457 
2566 480 
2567 504 

หน่วย: ล้านบาท 

ล้านบาท - 435 เป็นตัวชี้วัดใหม่เพื่อวัดระดับความส าเร็จในการมี
เงินหมุนเวียนคงเหลือเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดและรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2564 
ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย 435 ล้านบาท และใน
เบื้องต้นในปีถัดไป ได้ก าหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบจากผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา 

การพยากรณ์รายได้สุทธิด้วยฟังก์ชั่น Forecast 

 
2. เงินทุนส ารองสะสม 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปี 2560-2563 
ปีงบประมาณ ผล 

2560 144 
2561 194 
2562 258 
2563 303 

ล้านบาท - 346 เป็ นตั วชี้ วั ดใหม่ เพื่ อวั ดระดับความส า เร็ จ 
ความสามารถในการสะสมเงินทุนส ารอง ซ่ึงเป็น
เงินทุนส ารองไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้แต่ต้องด าเนินการเมื่อมี
เหตุการณ์ฉุ กเฉิน จ าเป็น และเร่ งด่ วน  ซ่ึ ง
ก าหนดค่าเป้าหมาย เงินทุนส ารอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 ต่อปี 
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  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 

หน่วย: ล้านบาท 

ตารางเงินทุนส ารองสะสมปี 2564-2567 
ปีงบประมาณ เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 : ปี 

2564 346 
2565 397 
2566 457 
2567 526 

หน่วย: ล้านบาท 

การพยากรณ์เงินทุนส ารองด้วยฟังก์ชั่น Forecast 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  ค่าเป้าหมาย ปี 2564  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ตั ้งแต ่ 
200 คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 5 5 คงเดิม 

2. ผลการจัดอันดับ University Impact 
Rankings ของ THE 

อันดับ 300+ 300+ คงเดิม 

 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้
เป็นกรอบในการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  เป็นรายปีให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงาน ( Implementation Plan) และถ่ายทอด            
ค่าเป้าหมายให้แก่ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
                ๓. มอบมหาวิทยาลัย… 
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๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานใหม่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน และปรับแผนการด าเนินงานให้เหมะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดคู่ เทียบในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

      ๔.๑.๒.๒  ขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
            มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑.๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 
2563 ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาทบทวนการ
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 256๔ ให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เดิม อาจส่งผลให้หากตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวใด มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จะส่งผลให้ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งมี
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ที่ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เท่ากับ ร้อยละ 100 นั้น อาจส่งผลกระทบต่อ ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่าย
งบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย ลดลง 6.5 ล้านบาท) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่าย                     
ด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 5) และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ
ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) นั้น หากจ าเป็นต้องด าเนินการเบิก
จ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ได้ตามเป้าหมายแล้ว อาจจะไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือการประหยัดได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ของตัวชี้วัดที่ 6, 7 และ 8  

กรอปกับ กองแผนงาน ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และแผนระดับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม พ.ศ. 2564 พิจารณาผลการด าเนินงาน ในรอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) ในระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดที่มีสถานะการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสนอแนวทางการ
ในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ในคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.๒ ทบทวนปรับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

       จ านวน 3 ตัว… 
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จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด                  
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่ด าเนินการของงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การทบทวนปรับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย        

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และมอบกองแผนงาน
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 
2564 ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาที่ 4.16 ทบทวนปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นชอบในหลักการทบทวนปรับ
ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้ อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะให้กองแผนงานพิจารณาด าเนินการเพิ ่มเติมคือ 1) พิจารณาทบทวนตัวชี ้ว ัดในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: มหาวิทยาลัยมี เสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน ตัวชี้วัด: 
ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม เพ่ือให้แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณอย่างแท้จริง 
(ทบทวนปรับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) และ 2) พิจารณาทบทวนปรับตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564                       
เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 3.1 ทบทวนปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นชอบในหลักการทบทวนปรับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้กองแผนงานพิจารณา
ด าเนินการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเกี่ยวกับ ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า เพ่ือประกอบการพิจารณาการด าเนินงานต่อไป 

กองแผนงาน ขอสรุปตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ปรับปรุงปี 
2562 การพิจารณาปรับตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ขอปรับ) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละจ านวนเงินเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ขอปรับ) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
  ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ขอปรับ) 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ขอปรับ) 
  โดยมีรายละเอียดข้อมูลในการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดใหม่ เพ่ือให้แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณอย่างแท้จริง ตามล าดับดังนี้ 
 
 
 

             1. ตัวช้ีวัด... 
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1.  ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ทบทวนตัวชี้วัด: 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัดใหม่:  ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย: การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และสามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ส าหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันกาล  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่าย 
1. เพ่ือการบริหารภารกิจประจ า ไม่เกินร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด  
2. เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30 ของงบประมาณท้ังหมด โดยการรวมความ

ถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ณ ช่วงเวลาที่ประเมินตัวขี้วัด 
 

สูตรการค านวณ: 
 

       =         งบประมาณที่จัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ x 100 
                                                 งบประมาณทั้งหมด 
 

 

ก าหนดค่าเป้าหมาย: 
Base line data ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณ 
1. ภารกิจประจ า ร้อยละ 76.86 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 23.14 
 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 23.14 

ผลการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณ 
1. ภารกิจประจ า ร้อยละ 73.59 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 26.41 
 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 26.41 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 30 
 
 
*ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 25.87  

หมายเหตุ:  งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยกเว้น     
งบบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 

 

2.  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่ด าเนินการของงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ทบทวนตัวชี้วัด: 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 
ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่ด าเนินการของ
งบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) 
เทียบกับ  ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
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38 
 

ตัวชี้วัดใหม่:  ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ 
(ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ 
(ประสิทธิภาพ) 

ค าอธิบาย: 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

1. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัดต้นทุน 
เสร็จทันเวลา ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย – การท างานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคุ้มค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใน
งบประมาณที่จัดสรรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี หากสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
เดิม หรือซึ่งต้องด าเนินการให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปี
ปัจจุบัน (12 เดือน)  

2. ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการท างานหรือการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม            
ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน (12 เดือน)   

 

สูตรการค านวณ: 
 

  =       ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้  
       ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ 

 
1. ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้  คือ        

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ที่มีผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงิน
รายได้ คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายของโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 

 

ก าหนดค่าเป้าหมาย: 
Base line data ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุ

เป้าหมายการด าเนินงานของ
โครงการ 85.75% 

2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงิน
รายได ้77.80% 

3. สัดส่วนเฉลี่ย  เท่ากับ 1.102 

1. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานของ
โครงการ 72.95% 

2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงิน
รายได ้62.73% 

3. สัดส่วนเฉลี่ย  เท่ากับ 1.162 

สัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 
1.0 
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3. ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
ทบทวนตัวชี้วัด: 

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา สัดส่วนของงบบุคลากรเงินรายได้ ต่อเงินรายได้ทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัดใหม่:  สัดส่วนของงบบุคลากรเงินรายได้เฉลี่ย ต่อเงินรายได้ทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดย่อย: ส าหรับประกอบการรายงานเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนการด าเนินงาน 

1. สัดส่วนของงบบุคลากรเงินรายได้ ต่อ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. สัดส่วนของงบบุคลากรเงินรายได้ ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 

 

สูตรการค านวณ: 
  
             =                      งบบุคลากรเงินรายได้  
         เงินรายได้ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา + เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน) 

 

ก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ใหม่  

สัดส่วนของงบ
บุคลากรเงินรายได้ 
ต่อเงินรายได้ทั้งหมด 

ปีงบประมาณ งบบุคลากรเงินรายได้ เงินรายได้ทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 187,189,534.61 736,944,857 0.2540  

0.2179 
 

ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 163,191,330.24 805,008,466 0.2027 
2563 155,996,359.88 791,708,942 0.1970 

ตัวชี้วัด
ย่อย 1 

สัดส่วนของงบ
บุคลากรเงินรายได้ 
ต่อเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ปีงบประมาณ งบบุคลากรเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 187,189,534.61 419,736,551.81 0.4460  

0.3908 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 163,191,330.24 415,766,766.44 0.3925 
2563 155,996,359.88 466,962,042.00 0.3341 

ตัวชี้วัด
ย่อย 2 

สัดส่วนของงบ
บุคลากรเงินรายได้ 
ต่อเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น 

ปีงบประมาณ งบบุคลากรเงินรายได้ เงินรายได้จากแหล่งอื่น ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 187,189,534.61 317,208,305 0.5901  

0.4966 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 163,191,330.24 389,241,700 0.4193 
2563 155,996,359.88 324,746,900 0.4804 

 

ที่มาข้อมูล:   
1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จากงานบัญชี กองคลัง  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากร ปี 2561 - 2563  จากฐานข้อมูลของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

 

4.  ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ทบทวนตัวชี้วัด:  

ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่ 

ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายรับทั้งหมด  
 

ตัวชี้วัดใหม่:  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด) 
ตัวช้ีวัดย่อย: ส าหรับประกอบการรายงานเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนการด าเนินงาน 

              ๑. สัดส่วน... 
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1. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  
2. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายได้ ทั้ งหมด (เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน+เงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน 
4. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ รายจ่ายทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด) 

 

สูตรการค านวณ: 
  
             =         ค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
     รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด) 

                 
ก าหนดค่าเป้าหมาย: 

 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564 
ตัวชี้วัด
ใหม่ 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ 
รายรับทั้งหมด  

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 1,717,049,250 0.0299  

0.0315 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 1,695,822,590 0.0337 
2563 49,498,995.34 1,599,225,254 0.0310 

ตัวชี้วดั
ย่อย 1  

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายได้จาก
แหล่งอื่น 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินรายได้จากแหล่งอื่น ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 317,208,305 0.1617  

0.1536 
ลดลงเมื่อเทียบ  
กับค่าเฉลี่ยของ      
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 389,241,700 0.1466 
2563 49,498,995.34 324,746,900 0.1524 

ตัวชี้วัด
ย่อย 2 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายได้ทั้งหมด  

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินรายได้ทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 736,944,857 0.0696  

0.0677 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 805,008,466 0.0709 
2563 49,498,995.34 791,708,942 0.0625 

ตัวชี้วัด
ย่อย 3 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ
รายรับจาก
งบประมาณแผ่นดนิ 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า เงินงบประมาณแผ่นดิน ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 980,104,393.06 0.0523  

0.0592 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 890,814,123.56 0.0641 
2563 49,498,995.34 807,516,311.69 0.0613 

ตัวชี้วัด
ย่อย 4 

สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ 
รายจ่ายทั้งหมด 

ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายจ่ายทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย 
2561 51,284,832.37 1,719,243,897  0.0298   

0.0329 
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง 

2562 57,072,081.12 1,586,109,831  0.0360  
2563 49,498,995.34 1,498,882,063  0.0330  

 

ที่มาข้อมูล:   
1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  จากงานบัญชี กองคลัง  
2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้า ปี 2561 - 2563  จาก ส านักงานบริหารกายภาพฯ  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตามแนวทางที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อความ ตัวชี ้วัดที ่ 7 (ตัวชี ้ว ัดใหม่) จากเดิม สัดส่วนของงบ

บุคลากรเงินรายได้ ต่อเงินรายได้ทั้งหมด เป็น สัดส่วนของงบบุคลากรทั้งหมด ต่อเงินรายรับทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถพิจารณาก าหนดสัดส่วนของงบบุคลากรที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินในภาพรวมได้ทั้งหมด และมอบ       
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับก าหนด
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายของงบบุคลากร 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งให้คณะ วิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี                
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในพิจารณากลั่นกรองการเปิดหลักสูตรใหม่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร            
การปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และการจัดการศึกษาหลักสูตรในระดับต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติรายวิชาใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รายวิชา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 

 ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ท่ีได้รับมอบหมาย)    ประธาน 
 ๒. อธิการบดี (โดยต าแหน่ง)      กรรมการ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท  เจริญใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายสนธิ  คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 
 
 

     กลุ่มวิทยาศาสตร์… 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  ๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง  แม่นมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  ๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (โดยต าแหน่ง)    กรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
๑. พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
๒. พิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ  เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  อนุ มัติแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ             
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ดังมีรายนามต่อไป 

 

 ๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต     ประธานกรรมการ 
                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

   ๒. อธิการบดี      กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์นิวิท  เจริญใจ    กรรมการ 
๕. นายสนธิ  คชวัฒน์    กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว     กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    กรรมการ 

  ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์    กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา    กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์   กรรมการ 

  ๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๔.๒.๒  ขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
                          และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ส าหรับผู้ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
ท าคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
เจริญรอยตาม รวมถึงให้รางวัลรัตโนบลส าหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีแก่มหาวิทยาลัย สังคมจนเป็นที่ประจักษ์
สมควรแก่การยกย่อง  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการสรรหา เพ่ือด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เสนอชื่อบุคคลที
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประเมินคุณภาพผลงาน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 
 

                เสนอชื่อ... 
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เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒)  อธิการบดี เป็นกรรมการ 
(๓)  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
(๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๕)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นคณะกรรมการสรรหาประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย และเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยจิตรา เป็นคณะกรรมการสรรหาประเภท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
          

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 
เป็นประธาน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรั ตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔  ดังมีรายนามต่อไป 
 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์    ประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยจิตรา    กรรมการ 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ๓. อธิการบดี       กรรมการ 
๔. ประธานสภาอาจารย์      กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
๗. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์     กรรมการ 
๙. รองอธิการบดีที่ฝ่ายวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) 
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

    ปริญญา... 
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ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) จ าแนกตาม
ระดับและสังกัด ดังนี้ 
 

  ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
 ๑.๒ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  -   จ านวน ๑ คน  
  ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๓ คน                                        
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔                           
การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกั บสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) 
รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๔๔ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                      
มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๙ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๙๗๐ คน และมีบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรแล้ว ๑๖ รุ่น จ านวน ๑,๕๗๓ คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุนและ 

            เทคโนโลยี… 
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เทคโนโลยีทางการเงิน สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ มีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมทางการเงิน มีจิตส านึก
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖                      
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 
๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกติ โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๙ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน  ๔  หน่ วยกิ ต )  และหมวดวิ ช า เลื อก เสรี  ไ ม่ น้ อยกว่ า  ๖  หน่ วยกิ ต  การจั ดการ เ รี ยนการสอน 
เป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ปีละ ๑๐๐ คน 
และปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รับ ๑๒๐ คน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย 
๒๒,๕๓๖ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาทต่อคน             
คิดเป็น ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
พีชญาดา พ้ืนผา สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

   การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเสนอประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะรัฐศาสตร์              
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การ
ปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียน การสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 
๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๖ 
รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๓,๙๖๓ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๒ รุ่น จ านวน 
๒,๒๗๘ คน 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔                            
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ 

               กระทรวง… 
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เปี่ยมไป
ด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผู้น า ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะ การเสียสละรับใช้ท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวในการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งการคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาชุมชน ท้องถิ่น ผ่านการจัดการความรู้ 
ตลอดจนน าไปสู่การใช้ปัญญาและความร่วมมือเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ อย่างมี
ส่วนร่วม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปี  
การศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 
โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกิต (กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียน
การสอนเป็น ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๒๓๐ คน/ปี (วิชาเอกการ
บริหารรัฐกิจ จ านวน ๑๑๕ คน วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๑๕ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา จ านวน ๒๒,๗๔๐ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๖,๘๔๘ 
บาทต่อคน คิดเป็น  ๓๓,๖๙๖ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                           
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดคณะรัฐศาสตร ์
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะรัฐศาสตร์ เสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไป
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค 
              การศึกษา... 
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การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๖ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๗๗๖ 
คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๒ รุ่น จ านวน ๑,๑๙๖ คนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิต
ทางรัฐศาสตร์ที่สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์ความเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงหลักการใน
ระบอบประชาธิปไตย และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน เริ่ม
ใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาหรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลา
ราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑จ านวนรับนักศึกษา ๑๙๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 
๑๘,๒๓๔ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๗,๐๐๐ บาทต่อคน คิด
เป็น ๓๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร        
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว   

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

                  ๔.๓.๔  การปรับปรุง... 
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    ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : วิชาโทการจัดการ 
       ธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
       ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

      สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะ
บริหารศาสตร์ มีวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีโครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า             
๑๘ หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
          สืบเนื่องจากรายวิชา ๑๗๐๔ ๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ( Introduction of 
International Business) ของวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ระบุจ านวนหน่วยกิตผิด                         
จึงขอปรับแก้ไขหน่วยกิตให้มีความถูกต้อง จากเดิม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๒(๒-๐-๔) และรายวิชาดังกล่าวอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  ซึ่งหากหน่วยกิตปรับใหม่เป็น ๒(๒-๐-๔) จะท า
ให้หน่วยกิตรวมไม่ครบ ๑๒ หน่วยกิต นั้น 
          เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา จึงขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: วิชาโทการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอปรับแก้ไขหน่วยกิตให้มีความถูกต้องของรายวิชา ๑๗๐๔ ๑๐๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ (Introduction of International Business) จากเดิม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๒
(๒-๐-๔) ขอย้ายรายวิชา ๑๗๐๔ ๓๒๐ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Management of International Business) 
๓(๓-๐-๖) กลุ่มวิชาเลือก มาอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ และปรับกลุ่มวิชาบังคับ เดิม จ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต  
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ขอเพิ่มรายวิชา 
                                  ในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
                                   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา  
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ 
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักสูตร
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยขอเพ่ิมรายวิชาที่มีอยู่แล้วในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๑๗๐๑ ๓๑๓                   
 
                การจัดการธุรกิจ... 
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การจัดการธุรกิจเกษตร (Agricultural Business Management) ๓(๓-๐-๖) เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาชีพ
เลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและตรงต่อความต้องการใช้งานจริงของบัณฑิตและผู้ประกอบการ  
             ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์                                   
จ านวน ๑ รายวิชา ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

  จ านวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

ล าดับ

ที ่

หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 

วันที ่สป.อว.  

(สกอ. เดิม)

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓            

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากนางสาวจารุวรรณ ชุปวา ลาออก
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึง
ปรับเป็น นางสาวณิชา ว่องไว แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะศิลปศาสตร์ 

๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต       
(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๓          

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

๑) เนื่องจากนางสาวอริสรา อิสสะรีย์         
จะโอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จึงปรับ
เป็น นางสาวประนอม แซ่จึง แทน 

๒) เนื่องจากนางสาวเกษริน สีบุญเรือง  
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
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ล าดับ

ที ่

หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 

วันที ่สป.อว.  

(สกอ. เดิม)

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จึงปรับเป็น
รองศาสตราจารย์อัญชลี ส าเภา แทน 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๓ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

เนื่องจากนางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์ ได้
เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
จึงปรับเป็น นางสาวพัชริดา ปรีเปรม 
แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๒ หลักสูตร 
      สังกัดคณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์    
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้                  
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
            ล าดับที่... 



51 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่ 

๒๔ เมษายน
๒๕๖๓ 

(แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ) 

ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จ านวน ๒ คน เนื่องจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิพัฒน์ จูฑา           
ได้ลาออกจากการปฏิบัติราชการ มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไป  
และรองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว 
ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์    
๒ ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า

ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๓ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญ
ด้านวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Data 
Science, Artificial Intelligence and 
Machine Learning) ได้ลาออกจาก
ราชการ จึงปรับเพิ่มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้
สามารถรองรับนักศึกษาที่สนใจท าวิจัย
ในด้านดังกล่าว จ านวน  
๑ คน คือ นายไพชยนต์ คงไชย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุง ครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม)  

  รับทราบ… 
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รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๗ คน และมีบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑ รุ่น จ านวน ๒ คน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่สามารถสร้างนวัตกรรมและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพสูงระดับชาติหรือนานาชาติ มีความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับสูงอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรแบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ แบบปกติและ
แบบพิเศษ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วย-กิต โดยแบ่งเป็นแบบ ๑.๑ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ๘ หน่วยกิต (นักศึกษาอาจ
ต้องลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิตตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์) หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๑ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียน
การสอนวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ ดังนี้ ๑) นักศึกษากลุ่มเรียนแบบปกติ ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน-เวลาราชการ ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาค
การศึกษาปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ๒) นักศึกษากลุ่มเรียนแบบพิเศษ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคการศึกษาปลาย 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒.๔ จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนรับ
นักศึกษา จ านวน ๑๐ คน/ปี (แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน/ปี และแบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน/ปี) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 
๕ ปี เป็นเงิน ๗๔๙,๐๐๐ บาทต่อปี คิดเป็นเงิน ๓๑,๑๐๐ บาทต่อคน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

                 ๔.๓.๙  การปรับปรุง... 
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  ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้
เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร โดยหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘  มีนักศึกษาในหลักสูตรทั้ งสิ้น จ านวน ๑๖ คน (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๔ คน แบบ                                
๑.๒ จ านวน ๒ คน) มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จ านวน ๕ คน (แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑ คน) 
มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็น
นักวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือด้านการวิจัย
ผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันทางด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศ  เริ่มใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ส าหรับแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตร ๓ ปี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ 
ปีการศึกษา ส าหรับแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก เป็นหลักสูตร ๔ ปี ให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวน 
๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ 
หน่วยกิต  แบบ ๑.๒ จ านวน ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวด
วิทยานิพนธ์ จ านวน ๗๒ หน่วยกิต  แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
จ านวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๒.๒ ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๕ คนต่อปี (แบบ ๑.๑                     
จ านวน ๓ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑ คน แบบ ๒.๒ จ านวน ๑ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๒๒๕,๘๖๓ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา 
คือ นายศักดิส์ิทธิ์ ศรีภา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  
๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  จึงเสนอ… 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ.  ๒๕๖๔  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เพ่ือพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๑๐  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
              ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะพยาบาลศาสตร์ 
ขอเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสู ตรระยะสั้ น  ( Non Degree) หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ ช่ วยพยาบาล                                      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในรูปแบบการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยเสนอขออนุมัติโครงการผ่านกระบวนการของส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อธิการบดีได้มีข้อเสนอแนะ
ให้คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น                        
(Non Degree) แบบมีหน่วยกิต ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองหลักสูตรจาก
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุ่งผลิต
ผู้ช่วยพยาบาลให้มีศักยภาพ มีทักษะการท างานในสถานพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาด้านทักษะการ
ช่วยเหลือการพยาบาล และการปลูกจิตส านึกในการให้บริการด้ านสุขภาพ รวมถึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั่นคือ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปี
การศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๒๘ หน่วยกิต (รายวิชาภาคทฤษฎี 
จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน ๑๐ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือก จ านวน ๒ หน่วยกิต ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา มีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน จ านวน ๙ สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและวันหยุดราชการ จ านวนรับนักศึกษา 
๘๐ คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ ๖๒,๐๐๐ บาทต่อคน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  

ทั้งนี้  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อย
แล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น               
(Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
            ๔.๓.๑๑  การปิดหลักสูตร... 
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  ๔.๓.๑๑  การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมหารือกับผู้อ านวยการส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอุดมศึกษา ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๙ (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมี
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะวิทยาศาสตร์) และเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้
คณะวิทยาศาสตร์แยกเล่ม มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๒ เล่ม คือ  

 ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ความทราบแล้วนั้น 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับท ราบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และได้มี
ข้อแนะน าให้ปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ย้ายนักศึกษาไปสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญา ดังนี้ ๑) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือ ๒) ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งปริญญาดังกล่าวไม่ได้ถูก
ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มี
มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรโดยชื่อปริญญา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กอปรกับหลักสูตรได้
มีการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนไปแล้ว ซึ่งมีจ านวนผู้ศึกษาดังนี้ 
 

ปีรับเข้า
ศึกษา 

ก าลัง
ศึกษา 

พ้นสภาพนักศึกษา 
(ไม่ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา) 

พ้นสภาพ
นักศึกษา(ไม่ท า
การต่อทะเบียน

นักศึกษา) 

รักษา
สภาพ

นักศึกษา 

ลาพัก
การศึกษา 

ลาออก ส าเร็จ
การศึกษา 

รวม 

๒๕๕๙ ๒ ๒ ๘ ๑ - ๑ ๑๐ ๒๔ 
๒๕๖๐ ๑ ๒ ๓ ๔ - ๒ ๑๘ ๓๐ 
๒๕๖๑ ๑๖ - ๒ ๑๓ ๑ - ๘ ๔๐ 
๒๕๖๒ ๓๐ - ๓ - - ๓ - ๓๖ 
รวม ๔๙ ๔ ๑๖ ๑๘ ๑ ๖ ๓๖ ๑๓๐ 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  

 

ในการนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุดต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ที่ก าลังศึกษา ที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
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บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยโอนย้ายบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวน ๓๖ คน และนักศึกษาจ านวน ๖๘ คน 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ก าลังศึกษา จ านวน ๔๙ คน  กลุ่มรักษาสภาพนักศึกษา จ านวน ๑๘ คน และกลุ่มลาพักการศึกษา 
จ านวน ๑ คน ไปยังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
ด าเนินการเทียบความรู้ ทักษะและประสบการณ์ และโอนผลการเรียนตามประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  
การโอนผลการเรียนหรือรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และโอนย้ายนักศึกษาจ านวน ๖๘ คน 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ก าลังศึกษา จ านวน ๔๙ คน  กลุ่มรักษาสภาพนักศึกษา จ านวน ๑๘ คน และกลุ่มลาพักการศึกษา 
จ านวน ๑ คน โดยด าเนินการเทียบความรู้ ทักษะและประสบการณ์ และโอนผลการเรียนตามประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การโอนผลการเรียนหรือรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๑๒  การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จ านวน ๓ รายวิชา และขอเพิ่ม 
        รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรเภสัชศาสตร 
        บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ 
เสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จ านวน ๓ รายวิชา และขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
วิชาชีพในสาขาเฉพาะทาง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างความเหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
๑ ๑๕๐๖ ๕๓๗ การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต 

(Pharmaceutical Care in Critically Ill Patients) 
๓ (๒-๓-๔) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
๒ ๑๕๐๒ ๕๑๐ มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลทางเภสัชศาสตร์ 

(Molecular Oncology in Pharmaceutical Sciences) 
๓ (๓-๐-๖) 

๓ ๑๕๐๗ ๕๒๘ การเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน 
(Community Pharmacy Entrepreneurship) 

๓ (๓-๐-๖) 

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้มีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ           
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร                       
จ านวน ๓ รายวิชา และขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
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ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  ล าดับต่อไปจะเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๑๓  การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
         สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะนิติศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        
(สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษา                           
ต้นปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๗ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๖,๐๗๐ คน                   
และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๓ รุ่น จ านวน ๒,๐๗๔ คน 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทาง
วิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดเน้นกฎหมายกลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นธรรมของชุมชน  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้แก่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  กฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การระงับข้อพิพาททางเลือกและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และมุ่งฝึกทักษะทางกฎหมายให้กับนักศึกษา เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็น
หลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ
เลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
ปละหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนการรับนักศึกษา ๔๐๐ คน หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ตลอด
หลักสูตร ๔ ปี คิดเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายผลิตบัณฑิตเฉลี่ยคิดเป็นจ านวนเงิน ๒๙,๕๑๘ บาทต่อ
คน แสดงว่า หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๙๗ คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต รัตจุมพฏ สังกัด
คณะนิติศาสตร์ 
 
                 การขอปรับปรุง… 
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การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวล

         จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      พ.ศ. .... 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
     1) ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีค าสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย คณะกรรมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติรับทราบ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ในการประชุมครั้งดังกล่าว คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ได้ยกร่างและน าเสนอร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภา กรรมการ
สภา ผู้บริหาร บุคลากร ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีข้อสั่งการเร่งรัดให้สภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรม ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัย มีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าประมวล
จริยธรรมของนายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  2) คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในคณะกรรมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาว่า และมีมติเห็นชอบแนวทางด าเนินการยก
ร่างขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยน าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 มาปรับปรุงแก้ไข โดยรวมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้าไปให้เป็นฉบับเดียว โดยมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการยกร่างประมวลจริยธรรม เพ่ือน าเสนอต่อ                    
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและออกข้อบังคับต่อไป ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  

 
 
           3) ในชั้นนี้… 
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3) ในชั้นนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการ

อุดมศึกษาฯ แก้ไข เพ่ิมเติม ค าจ ากัดความใน ข้อ 4 ของ ร่าง ข้อบังคับฯ ให้ครอบคุลมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน 

๒. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษาฯ แก้ไข มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ใน ข้อ 6 ของ ร่าง ข้อบังคับฯให้สอดคล้องกับมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

๓. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษาฯ พิจารณาเพ่ิมเติม หมวดที่เกี่ยวกับกลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม เพ่ือก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย กระท าผิดจรรยาบรรณ
ตามข้อบังคับนี้ โดยกระบวนการดังกล่าวอาจด าเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมโดยสภา
มหาวิทยาลัย และให้หมวดโทษทางจริยธรรม ต่อจากหมวด กลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม ที่ได้เพ่ิมเติมตามที่
กล่าวข้างต้น 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และมอบคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมฯ ร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และเม่ือ
ด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย  จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และประกาศใช้ต่อไป 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้   

   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๖.๓  รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข และเสนอเพื่อ 
    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
                  ๖.๔  รายงาน... 
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   ๖.๔  รายงานผลการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทน 
     ต าแหน่งว่าง และพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 
     สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง 
    ๖.๕  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบการประเมินครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

        ….....................................................          ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)           (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 


