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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๔/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๙  พฤษภาคม  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. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๖. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

                   ๑๖. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง...   
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๑๖. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๘. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๙. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๐. นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๑. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๓. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. นายติ๊ก  แสนบุญ  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๘. นายประเสริฐ  โสนะจิตร นิติการปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ  ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๗ คน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จ านวน ๔ คน และ
ประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน  ครบองค์ประชุม  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                                                                                        ระเบียบวาระท่ี ๑…  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
            

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้ งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  นายกสภา 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 10                
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
เมื่อครั้งที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดี 
กับ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๔  การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
    ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี        
                              ได้ตรวจสอบ… 
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ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้รายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  มาเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๕  หนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทมหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน  
      โดยสถาบันคลังสมองของชาติ 
         ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดท าหนังสือ 
“ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” โดยเรียบเรียงขึ้นจากผลงานวิจัย เรื่อง 
การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดยสถาบันคลังสมอง
ของชาติได้สนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และทีมงานด าเนินการจัดท าขึ้น และได้สกัด
เนื้อหาที่ส าคัญ พร้อมทั้งเรียบเรียงและเพ่ิมเติมความคิดเห็นบางส่วนเพ่ือจัดท าเป็นหนังสือฉบับนี้ขึ้น 
 สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นว่าผลงานที่เรียบเรียงขึ้นนี้เป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะน า
น ามาจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย อันจะ
เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันคลังสมอง
ของชาติ  จึงได้มอบหนังสือเล่มดังกล่าวให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน  
เพ่ือใช้ศึกษาเรียนรู้ในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
        

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย 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 – เมษายน ๒๕๖๔   

               จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

    ๑.๒.๒  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
      ภายนอก ไตรมาสที่ 2 
     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 44,987,566 บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จ าแนก
รายรับเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 236 ,130 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 25,671,541 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

3. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน  19,079,895 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

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

1. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา 

1.1 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 

1.1.1 โครงการผลิต
บัณฑิตคณะศิลป
ประยุกต์ฯ ระดบั
ปริญญาตรี หลักสูตร
ออกแบบอุตสาหกรรม 

นางสาววดยีา  
เนตรพระ 

636,700 606,700 30,000 636,700 

1.1.2  โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1. ดร. พัชริดา   
ปรีเปรม   
2. น.ส. นวรัตน์  
เพชรพวงพิพัฒน์   
3. น.ส. ภาธิญา  
กาญจนเสรี  
4. ร.ต.ต. มงคง  
บุญเสนอ   
5. นายปกรณ์พล  
เทวฤทธิ์   

41,500 20,000 21,500 41,500 

1.1.3 โครงการ
บริหารจัดการทัว่ไป
คณะศิลปประยุกต์ฯ 

1. ผศ.ดร.กัญญา  
จึงวิมุติพันธ์   
2. น.ส. เทพิญ  
แก้ววรสูตร   
3. นายยง          
บุญอารีย ์  

531,100 489,100 42,000 531,100 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

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

4. น.ส. ลลิดา        
บญุมี   

1.2 ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

1.2.1 โครงการค่า
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ
(สพฉ.) 

142,630 - 142,630 142,630 

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 1,351,930 1,115,800 236,130 1,351,930 
2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

2.1 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยบรกิาร
วิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลป
วัฒน 
ธรรม 

2.1.1 โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) (ครั้งที่ 1)  
 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

1,084,446 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 

1,084,446 
 

 

1,084,446 
 

 

2.1.2 โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) (ครั้งที่ 2) 

1,192,395 - 1,192,395 1,192,395 

2.2 โครงการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

2.2.1 โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย  
ขอนแก่น 

58,941,000 36,486,000 22,455,000 58,941,000 

2.3 คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์ 

2.3.1 โครงการจ้าง
เหมาบริการให้
ค าแนะน า กิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 
7 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

470,000 - 470,000 470,000 

 2.3.2 โครงการจ้าง
เหมาบริการให้
ค าแนะน า กิจกรรม
ยกระดับสถาน
ประกอบการด้วย
เทคโนโลยี 3 Stage 
Rocket 

469,700 - 469,700 469,700 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 62,157,541 36,486,000 25,671,541 62,157,541 
3. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

3.1 คณะ
เกษตรศาสตร์ 
 

3.1.1 โครงการผลิต
เจล ให้พลั งงานจาก
เนื้อตาลสุก 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (ววน.) 
โดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (สกสว.)  

734,700 
 

- 
 

734,700 
 

734,700 
 

3.1.2 โครงการผล
ของไฮโดรคอลลอยด์
ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ลอดช่องข้าวกึ่ง
ส าเร็จรูป 

880,500 
 

- 
 

880,500 
 

880,500 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

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

3.1.3 โครงการ
ประเมินคุณลักษณะ
ต้านทานเพลี้ยกระโดด
สีน้ าตาล ทนน้ าทว่ม
ฉับพลันและคุณภาพ
การหุงต้มในข้าวเจา้
หอมสายพันธุ์ปรับปรุง
ที่พัฒนาโดยการใช้
เครื่องหมายโมเลกุล
ช่วยคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (ววน.) 
โดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (สกสว.)  
 

896,700 
 

- 
 

896,700 
 

896,700 
 

3.1.4 โครงการการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว
เหนียวสุกแช่เยือกแข็ง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 
ข้าวเหนยีวไทย 

717,200 - 717,200 717,200 

3.1.5 โครงการ
องค์ประกอบ 
คุณสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการจับของ
ปลาน้ าจืดเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย 

950,700 
 

- 
 

950,700 
 

950,700 
 

3.1.6 โครงการการ
ประเมินศักยภาพและ
เสถียรภาพการให้ผล
ผลิตของต้นแบบสาย
พันธุ์ข้าวเจ้าหอม
ปรับปรุงทนน้ าท่วม
ฉับพลันต้านโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้ง
เพื่อการเพาะปลูกใน
พื้นที่ราบลุ่มอาศัย
น้ าฝน 

488,400 
 

- 
 

488,400 
 

488,400 
 

3.2 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

3.2.1 โครงการ
เปลี่ยนระดับฮอร์โมน
ที่ควบคุมความอยาก
อาหารและความเต็ม
อิ่มในอาสาสมัครที่
ได้รับข้าวกล้องงอก 

244,200 
 

- 
 

244,200 
 

244,200 

3.2.2 โครงการการ
หาสภาวะเหมาะสมใน
ผลิตโปรตีนไฮโดรไล
เซตจากน้ าที่ได้จาก
การผลพลอยได้จาก
การผลิตข้าวกล้องงอก
พันธุ์แสงแรกฯ 

374,400 
 

- 
 

374,400 
 

374,400 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

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

3.3 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

3.3.1 โครงการการ
จัดการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการ
ท างานฯ 

569,100 
 

- 
 

569,100 
 

569,100 
 

3.3.2 โครงการการใช้
สมุนไพรไทยควบคู่กับ
ถ่านขาวในยาฆ่าเช้ือ
อาหารเป็นพษิ 

1,448,000 
 

- 
 

1,448,000 1,448,000 
 
 

3.3.3 โครงการการ
เพิ่มปริมาณสาร
แกมมา อะมิโนบิว
ทิเรต และ
สารประกอบฟินอลิก
ในข้าวพันธุ์ทับทิมชุม
แพ และพันธุ์สินเหล็ก 
ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เพื่อพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ 

293,000 - 293,000 293,000 

3.4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 
 

3.4.1 โครงการ
ตรวจสอบสาหรา่ย
บ่งชี้ทางชีวภาพและ
การแสดงออกของ
โปรตีนในซีรัมผู้ติดเชื้อ
ปรสิตล้ินเน้ือมะเร็งท่อ
น้ าดี 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (ววน.) 
โดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (สกสว.)  
 

1,208,100 
 

- 
 

1,208,100 
 

1,208,100 
 

3.5 คณะศิลป
ศาสตร์ 
 

3.5.1 โครงการการ
พัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียว
เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขงใน
เขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีเช่ือมโยง
ลาวใต้ 

1,013,700 
 

- 1,013,700 
 

1,013,700 
 

3.6 คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์ 
 

3.6.1 โครงการการ
ออกแบบหัวเตาแก๊ส
ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูงด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ 

1,208,900 
 

- 
 

1,208,900 1,208,900 
 

3.6.2 โครงการการ
ประยุกต์ใช้เกลือใน
ประเทศใช้ร่วมกับดิน
ขาวเผาภาคตะวันออก
เฉียง เหนือใช้เป็นวัสดุ

หน่วยบรหิารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถ
ด้านการแข่งขันของ
ประเทศ (บพช.) 

549,895 
 

- 549,895 
 

549,895 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

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

ประสานในการขึ้นรูป
ลูกหินขัดข้าวส าหรับ
เครื่องสีขนาดเล็กใน
ชุมชน 

3.7 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 
บริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน 
ธรรม 

3.7.1 โครงการการ
วิจัยเพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นเมือง
ต้นแบบด้านบริการ
สุขภาพขา้มแดนใน
เขตอีสาน 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (ววน.) 
โดยส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
นวัตกรรม (สกสว.)  

6,542,400 
 
 

- 6,542,400 
 

6,542,400 
 

 3.7.2 โครงการส่งเริม
พัฒนากิจกรรมระดับ
เติบโต (SME 
RegularLevel) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

3,660,000 2,700,000 960,000 
 

3,660,000 

รวม เงินสนับสนุนการวิจัย 21,779,895 2,700,000 19,079,895 21,779,895 
รวมเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 85,289,366 40,301,800 44,987,566 85,289,366 

 
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่  2                      
จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 44,987,566 บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน-                
ห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ                
     

          ๑.๒.๓  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ 
      ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยนักศึกษายื่นค าร้อง
เพ่ือขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่
สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้นั้น ทั้งนี้ งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอน าเสนอโดยจ าแนก
ตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๖ คน ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔ คน  ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๓ คน  
  (๑) นางสาวอริยา  ทิพชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๓๒  ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา                
แผน ก แบบ ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

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

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

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  (๒) นางสาวปริญวรรณ  สุนทรักษ์  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๐๓  ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) และในปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓  ซึ่งรวมระยะเวลาที่       
ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  (๓) นางสาวจันธิมา  หงษ์คงคา  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๓๖๒  ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา แผน ข โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

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

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓  ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบประมวลความรู้ สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สอบป้องกันการ
ค้นคว้าอิสระ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
  (๑) นางสาวเบญจวรรณ  แก่นจันทร์  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๔๒๑๖๐๐๒๘  ศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แผน ข  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา 
ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาค้นคว้าอิสระ 
เพ่ื อ ให้ ครบตามหลั กสู ตรก าหนดจ านวน  ๑  หน่ วยกิ ต  สอบป้ องกันการค้นคว้ า อิสระ ส่ งตรวจรูป เล่ ม 
การค้นคว้าอิสระ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

            ๒. ระดับ… 
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 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน 
        (๑) นายสุริยา ติ่งทอง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๘๐๐๐๒๙  ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  เผยแพร่
และตีพิมพ์บทความวิจัย  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๒  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
        (๑) นายช่วงชัย ชุปวา  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๑๔  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์
บทความในวารสาร จ านวน ๑ เรื่อง  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือมติที่
ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/- 
ว ๔๘๐ เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา              
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการ
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา  ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   
  ๓ . หนั งสื อส านั ก งานปลั ดกระทรวงการอุดมศึ กษ า วิทยาศาสตร์   วิ จั ยและนวัตกรรม                                             
ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการ 

    บรรเทา… 



12 
 

บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยาย
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ออกไป
อีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่างๆ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

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

ชั้นปีที่ ๓  
(๖)  ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 
(๗)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ ในชั้นปีที่  ๗ และ 

ชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๘)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ ในชั้นปีที่  ๕ และ 

ชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

     ๑.๒.๔  การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ประเภทผู้บริหาร เพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
    การสาธารณสุข 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ด ารง
ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘  
นั้น 
  ทั้งนี้ ตามความใน ข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี             
ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า “หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ 
และข้อ ๗  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  
  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๔                  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑) อนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายประวิ อ่ าพันธุ์ ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาการจ้างตามค าสั่งแต่งตั้งคณบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๘ 

๒) เห็นชอบอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๒.๑ อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖๑,๐๔๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  
                ๒.๒ เงินประจ า… 
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 ๒.๒ เงินประจ าต าแหน่งคณบดี อัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีค าสั่งจ้าง นายประวิ อ่ าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแล้ว รายละเอียดตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ ๗๒๒/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔   
  ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือทราบเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ราย นายประวิ อ่ าพันธุ์ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลั ย  ประเภทผู้ บ ริ ห าร เพ่ื อด ารงต าแหน่ งคณ บดี วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณ สุ ข                                   
ราย นายประวิ อ่ าพันธุ์  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

๑.๒.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม 
 การใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่ ได้มีการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตลอดจนมี
การติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบให้บริการมาแล้วระยะหนึ่งนั้ น บัดนี้เพ่ือเป็นการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดท าร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 2 ฉบับ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บริการ ได้แก่ 

(1) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์และพ้ืนที่
ของอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

(2) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับบริการของ
อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

โดย (ร่าง) ประกาศทั้งสองฉบับได้จัดส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติกรเป็นผู้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2563 ต่อมา ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบและแก้ไขพร้อมท าหนังสือแจ้งผลตรวจ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/199 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  ซึ่งมีรายละเอียดสาระส าคัญของการตรวจสอบดังนี้ 

“ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเป็นร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวม 2 ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

1. ให้แก้ไขเนื้อหา ถ้อยค า ข้อความและรวมประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวในประกาศฉบับเดียวกัน 
เนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร 

2. ได้แก้ไขแบบค าขอรับบริการเครื่องจักรโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์             
โดยเพิ่มเนื้อหาของประกาศดังกล่าวไว้ในแบบค าขอ เพราะจะท าให้มีความผูกพันผู้ยื่นค าขอใช้อาคารตามกฎหมายได้ 

3. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ      
ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นชอบตามร่างประกาศท่ีส านักงานกฎหมายและนิติการแก้ไขดังกล่าว 

 

           ๔. การออก… 



14 
 

4. การออกประกาศดังกล่าวเป็นการเก็บเงินค่าบริการการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นเงิน
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเก็บเงินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน                     
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (3) (3.1) และข้อ 8 วรรคสอง ดังนั้น จึงขอให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ด าเนินการเสนอร่าง
ประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลเพ่ือพิจารณาและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบแล้ว  
จึงเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้” 

ต่อมา ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ด าเนินการแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการ
ผลิตอาหาร ตามข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร  
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เพ่ือพิจารณา 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายเอียดตามเอกสารแนบ 2 

บัดนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว รายเอียดตามเอกสารแนบ 3 จึงน าเรียน                          
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือทราบตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน                            
พ.ศ. 2560 ข้อ ๘ วรรคท้าย 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณา

ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบ               
ด้านการผลิตอาหาร ดังนี้ 

๑) ข้อ ๑๕ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีการปรับแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ จากเดิมที่ก าหนดไว้ร้อยละสิบห้าปรับลดเป็นร้อยละสามต่อปี เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับบริบทสังคม และสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

๒) พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในแบบค าขอเลขที่ SG-PP-04 ข้อตกลงการใช้บริการโรงงานต้นแบบ 
ข้อ ๕ และข้อ ๗ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 16 ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารด้วย 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนออธิการบดีลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

 
 
 

      ๑.๒.๖  การด าเนิน... 
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    ๑.๒.๖  การด าเนินคดีปกครองกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่ามหาวิทยาลัย 
      จ่ายเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  

1) ด้วย นางสาวกนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
(สาย ก) ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ยื่น ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองอุบลราชธานี ในคดีหมายเลขด าที่ 39/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยฟ้อง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ สรุปสาระส าคัญในค าฟ้องได้ความว่า  

ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีด าหมายเลข อ.333/2559 และ
หมายเลขแดงที่ อ.854/2563 ระหว่าง จ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กับพวกรวม ๓ คน ว่า อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ควรปรับเพ่ิมเป็น 1.7 เท่าของ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
ท างานในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้ถูกท าละเมิดให้เสียหายตามกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2558 จนถึ งปั จจุบั น  โดยมหาวิทยาลั ยมิ ได้ จ่ ายค่ าจ้ างให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของมติคณ ะรัฐมนตรี                                        
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ บุคลากรสาย ก จ้างใน
อัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ บุคลากรสาย ข และ ค จ้างในอัตรา
ข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ 5๐ ของอัตราแรกบรรจุ แต่มหาวิทยาลัยกลับจ่ายเพียง 1.4 เท่าของ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ และไม่มีการน าเงินที่หัก 0.3 เท่าดังกล่าว ไปใช้จัดสวัสดิการตามเจตนารมณ์
ของมติคณะรัฐมนตรี การกระท าดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าของมหาวิทยาลัย การที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีบันทึกข้อความที่ 0604.2.3/ว 4096 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 แจ้งยืนยันถึงการจ่ายค่า
เงินเดือนพนักงานปัจจุบันว่า เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมา
โดยตลอด และมหาวิทยาลัยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปรับเงินเดือน ให้เป็น 
1.7 เท่า ส าหรับพนักงานสายวิชาการ และเป็นการของบประมาณเพ่ือจ่ายเงินเดือนย้อนหลังด้ วย ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ จ านวนเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีบันทึกข้อความ                     
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงอธิการบดีให้ชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินจากการกระท าละเมิดค่าจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมาย จ านวน 384,300 บาท โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา                          
ที่ อว 0604.1.10/147 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงและแจ้งผลกาพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งแต่อย่างใด 

    ผู้ฟ้องคดีได้มีค าขอ ดังนี้ 
(๑) ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคืนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่

เบิกมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินของทางราชการที่จ่ายไม่ครบ 1.7 เท่าของเงินเดือนอัตราข้าราชการแรกบรรจุคืนแก่
ผู้ฟ้องคดีจ านวน 390,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามท่ีกฎหมายก าหนดนับตั้งแต่วันที่จ่ายไม่ครบจ านวน 

(๒) ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 เรื่อง ฐานเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มีอัตราที่สูงกว่าฐานเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือน โดยสายวิชาการต้องคูณ 1.7 เท่าของอัตราเงินเดือน ณ ปัจจุบัน 

 2) ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีหมายแจ้งค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ คดีหมายเลข
ด าที่ 39/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ระหว่าง นางสาวกนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ ผู้ฟ้องคดี กบั  

                 มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ และ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีค าสั่งเรียกให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
แจ้งต่อศาลว่า ประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีนี้โดยให้ท าเป็นหนังสือที่แสดงความตกลงหรือยินยอมให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งค าสั่งศาล (รับหมายวันที่ ๒๗ เมษายน 2564) 
หรือหากไม่ประสงค์ให้ศาลด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แจ้งให้ศาลทราบ และให้จัดท าค าให้การโดยชัดแจ้งแสดงการ
ปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏในค าฟ้อง ค าขอท้ายฟ้องและเหตุแห่งการนั้น พร้อมพยานหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด 
และจัดท าส าเนาค าให้การพร้อมส าเนาพยานหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าอีกจ านวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด 
ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งค าสั่งศาล 

3) มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ อว 0604/1996 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
แจ้งต่อศาลปกครองอุบลราชธานีว่า ไม่ประสงค์จะด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และประสงค์จะด าเนินการทางคดีตาม
กระบวนพิจารณาของศาลและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานการฟ้องคดีของนางสาวกนกกานต์                         
เทวาพิทักษ์ คุคค์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ หากศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เป็นประการใดจักได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในล าดับต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ตลอดจนเสนอทางเลือกการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี ้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดแล้ว 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๗  รายงานค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ศาล
ปกครองอุบลราชธานีได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในคดีหมายเลขแดงที่ บ. 55/2563 ระหว่าง 
นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอน ข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 
5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2563 โดยไม่ปรากฏว่ามีคู่กรณีอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานีแต่อย่างใด คดีนี้จึงถึงที่สุด 

ข้อเท็จจริง 
  วันที่ 20 เมษายน 2564 ส านักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิก
ถอนกฎ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559                 
                 ที่แก้ไข... 
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ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ดังกล่าวข้างต้นในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 11 ก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ประกาศศาลปกครอง เรื่อง ค าพิพากษาถึงที่สุดให้
เพิกถอนกฎ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๘  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุม 
                 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน   
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ คณะ ส านัก หน่วยงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา  และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้   
 
 

คร้ังที่ วันที่ จ านวนระเบียบ
วาระ (เรื่อง) 

ด าเนินการแล้ว  
(เรื่อง) 

ระหว่างด าเนินการ 
(เรื่อง) 

ยังไม่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน (เรื่อง) 

๕/๒๕๖๓ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ๑ ๑ - - 
๗/๒๕๖๓ 2๕ ก.ค. ๒๕๖๓ ๒ ๑ - ๑ 
๘/๒๕๖๓ 2๘ ส.ค. ๒๕๖๓ ๓ 1 1 ๑ 
๙/256๓ 2๖ ก.ย. 256๓ ๔ ๓ - ๑ 

๑๐/๒๕๖๓ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 2 2 - - 
1๒/2563 ๒๖ ธ.ค. 2563 1 1 - - 
1/2564 ๓๐ ม.ค. 2564 2 - - 2 
2/2564 ๒๗ ก.พ. 2564 6 3 1 2 

รวม 21 12 2 7 
 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ สรุปรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามการ
หน่วยงานยังไม่แจ้งผลการด าเนินงานให้รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่อไป 
 
 

          ๑.๒.๙  ผลการ... 
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๑.๒.๙  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2021 (University Ranking  
 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต แ ล ะน วั ต ก ร รม  (Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and 
Innovations)” มหาวิทยาลัยจึงขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ ผ่านแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ คือ 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : University Impact Rankings ของ Time Higher Education (THE)  ที่ มี
เป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจะอยู่ในล าดับที่ 101 - 200 นั้น 
 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ มีบทบาทเพื่อสังคม (World University Impact Ranking) 
ประจ าปี  2021 โดย Time Higher Education (THE):  

ในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สมัครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพ่ือ
สังคม (World University Impact Ranking) เป็นปีที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ของ Time Higher Education (THE)             
ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกที่มีบทบาทเพ่ือสังคมนั้น THE พิจารณาจากพันธกิจเพ่ือสังคมและชุมชน ทั้งผลงานด้านวิจัย โครงการและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ด้าน ประกอบด้วย  

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

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

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

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

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

institutions)  
เป้าหมายที่ 17 (SDG 17): ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Partnerships for the goals) 

  เกณฑ์การ... 
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เกณฑ์การจัดอันดับพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามเป้าหมายต่างๆ (SDGs) ของมหาวิทยาลัย                  
โดย THE จะคัดเลือกเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยท าคะแนนได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก เพ่ือน ามาคิดค่าคะแนนร่วมกับ
เป้าหมายภาคบังคับ คือเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือจัดล าดับต่อไป  ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2020 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้คะแนนภาพรวม 61.1 
คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 9 ของประเทศไทย และอยู่ในล าดับที่ 401 -600 
ของโลก และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นในเป้าหมายที่ SDG 11 ด้านเมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 
ของอาเซียน อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับ 79 ของโลก  

ในปี 2021 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับในล าดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยได้
คะแนนภาพรวม 71.8 คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 6 ของประเทศไทย 
ล าดับที่ 17 ของอาเซียน และอยู่ในล าดับที่ 201-300 ของโลก และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยมีผล
การด าเนินงานที่ โดดเด่นในเป้าหมายที่  SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and 
Communities) ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับท่ี 1 ของอาเซียน อันดับที่ 2 ของเอเชีย และ
อันดับ 34 ของโลก  

ทั้งนี้ ในเป้าหมายตัวชี้วัดที่  11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานเชิงพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมหรือศึกษาหาความรู้ ได้แก่ อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง หรือ เฮือนก านัน ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนใน
แถบภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ซึ่งมีพ้ืนที่ 175 ไร่ และพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมากกว่า 28 สายพันธุ์ จ านวน
กว่า 30,000 ต้น และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ที่มีพ้ืนที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ าและ
เครื่องมอืประมงในพ้ืนที่อีสานตอนล่างและลุ่มน้ าโขง  

ในด้านการให้บริการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมีส านักวิทยบริการ เป็นหอสมุดที่เปิดโอกาสให้สาธารณชน
สามารถเข้ามาใช้บริการ และมีฐานข้อมูลที่เอ้ือให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการ จ านวน 26 ฐาน  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัด
นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สาธารณชนสามารถเข้าชมเพ่ือศึกษาองค์ความรู้ได้ เช่น อาคารข้อมูลท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุ ที่จัดแสดงและบริการข้อมูลวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร แหล่งรวบรวมข้อมูลสมุนไพรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
การแพทย์  และพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่อยู่ภายในส านักงาน
อธิการบดี อีกทั้ง ยังมีพ้ืนที่เปิดโล่งหรือพ้ืนที่สีเขียวที่ให้บริการแก่สาธารณชน ได้แก่ สวนสาธารณะหนองอีเจม พ้ืนที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ สนามกีฬา และป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ที่เปิดให้โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ 
เข้ามาขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมได้ 

ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแสดงร่วมในขบวน
พิธีต่างๆ การแสดงดนตรีไทยเดิม และผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประเพณีประจ าปีของจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แก่ งานประเพณีพิธีบวงสรวงและสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวค าผง) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัด
อุบลราชธานี งานเชิดชูเกียรติและร าลึกหม่อมเจียงค า ชุมพล ณ อยุธยา ผู้บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์แก่
จังหวัดอุบลราชธานี และงานจุลกฐิน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ประจ าปี 2563 

ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพสูง และมีโครงการที่รวบรวม อนุรักษ์ เผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ โครงการการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ” (ฟ้ืนใจเมืองเขมราฐระยะที่สอง) 
ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเขมราฐ           

                     โครงการ… 
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โครงการอนุรักษ์ ปริวัตร และสืบสานใบลาน เป็นโครงการที่ด าเนินการส ารวจ รวบรวม ศึกษา จัดท าข้อมูลและปริวัตร
เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่เนื้อหาในใบลาน และโครงการศึกษาร่องรอยอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี                      
เป็นโครงการที่มุ่งศึกษารวบรวม และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะเขมร ซึ่งเคยเป็นอารยธรรมดั้งเดิมในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ชุดโครงการวิจัยหนุนเสริมการสร้างระบบกลไกและพ้ืนที่รูปธรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย  ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมชุมชนรองรับสังคมผู้สูงวัย ในพ้ืนที่ต าบลโนนโหนน ต าบลบุ่งหวาย และต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี และการจัดอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับโรงเรียนศรีแสงธรรมและเครือข่าย 

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

ตารางท่ี 1 : ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนและการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก ปี 2020 – 2021  
 

SDGs ผลการจัดอันดับปี 2020 ผลการจัดอันดับปี 2021 
คะแนน ไทย โลก คะแนน ไทย โลก 

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

ภาพรวม 61.1 9 401-600 71.8 6* 201-300 
 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall 
หมายเหตุ * อันดับร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2021 โดย SCIMAGO  
 SCIMAGO ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และ

บทบาทต่อสังคม ประจ าปี 2021 เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการอย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS และการเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ และ             
การรับรู้ของสังคม  

SCIMAGO institution Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติที่มี
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน (ไม่ต้องสมัครเพ่ือส่ง
ข้อมูล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ต้องมีจ านวนมาก มีความร่วมมือระดับ
นานาชาติ มีค่า Impact factor และมีคุณภาพของผลงานตีพิมพ์สูง นอกจากนี้เกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ยังให้
ความส าคัญกับการจดสิทธิบัตร องค์ความรู้เชิ งนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีกด้วย  ซึ่งในปีที่ผ่านมา                 
ปี 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการจัดอันดับในภาพรวม เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 
764 ของโลก  โดยผลผลิตด้านนวัตกรรม เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย (รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร) และเป็นอันดับที่ 464 ของโลก ผลผลิตด้านงานวิจัย เป็นอันดับที่ 20 ของ 

 

        ประเทศไทย… 

https://timeshighereducation.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=8010bad564&e=0c37b3e798
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ประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 471 ของโลก ผลผลิตด้านบทบาทต่อสังคม เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และเป็น
อันดับที่ 235 ของโลก  

 ในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการจัดอันดับในภาพรวม เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ
ไทย และเป็นอันดับที่ 751 ของโลก  ผลผลิตด้านนวัตกรรม เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 
441 ของโลก  ผลผลิตด้านงานวิจัย เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 464 ของโลก  ผลผลิต
ด้านบทบาทต่อสังคม เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศไทย และเป็นอันดับท่ี 249 ของโลก  

 

ตารางท่ี 2 : ผลการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก โดย SCIMAGO 

ที ่ ผลผลิต ผลการจัดอันดับปี 2020 ผลการจัดอันดับปี 2021 
อันดับไทย อันดับโลก อันดับไทย อันดับโลก 

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

 

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

 

เมื่อพิจารณาการจัดอันดับสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการ
จัดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเคมี ได้ล าดับท่ี 1 ของประเทศไทย และล าดับที่ 9 ของอาเซียน และสาขา
เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ล าดับที่ 5 ของประเทศไทย 
 (ท่ีมา https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=12346) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้สมัครเข้ารับการจัดอันดับ โดยสถาบันการจัดอันดับระดับโลกอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล ได้แก่  
 

ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia 2021 
QS World University Rankings: Asia เป็นการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเอเชียที่ครอบคลุม

ที่สุดของ QS  โดยเกณฑ์การจัดอันดับประเมินจากศักยภาพของมหาวิทยาลัย ดูจากเกณฑ์บ่งชี้หลัก 11 ประการ ใน
สัดส่วนน้ าหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30 %) การเป็นที่ยอมรับจาก
นายจ้าง (20%)  สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10 %) เครือข่ายการวิจัยจากต่างประเทศ (10 %)  การอ้างอิงต่อ
ผลงานวิชาการ (10%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%) อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%) 
สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (2.5%) 

       ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia ประจ าปี 2021 ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563  จากการประเมินมหาวิทยาลัย จ านวน 650 แห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับ 
600 + 
 

ผลการจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) 2021 
   Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (a ranking of 

leading world universities) โดย RUR Rankings Agency ซึ่งอยู่ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยมีหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับ 4 ด้าน (20 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ด้านการสอน  

(Teaching)... 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA
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(Teaching), ด้านการวิจัย (Research), ด้านความหลากหลายของความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และ
ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) โดยมีความร่วมมือกับ Clarivate Analytics ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลการจัดอันดับ    

ผลการจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) 2021 ประกาศผลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 786 ของ
โลก  
ผลการจัดอันดับ Green Metric Ranking of World Universities 2020 (UI Green 2020) 

Green Metric Ranking of World Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก 
ที่ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ในปี ค.ศ. 2010 เพ่ือวัดความพยายามเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค 
(Setting & Infrastructure) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) การ
จัดการขยะ (Waste) การใช้น้ า (Water) การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และการศึกษา/การวิจัย 
(Education & Research) 

ผลการจัด อันดับมหาวิทยาลั ยสี เขียวระดับ โลก ปี  2020 (Green Metric Ranking of World 
Universities 2020) ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสมัครเข้า
ร่วมการจัดอันดับเป็นปีแรก ได้คะแนน 5,400 คะแนน ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก ปี 2021 ซึ่ง
เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้เตรียมการสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับดังกล่าว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  
2021 (University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากสถาบันต่างๆ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  

2021 (University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากสถาบันต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดย
อาจจัดท าเป็นวิดีทัศน์ขนาดสั้น (Clip Video) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเป็นการเพ่ิมจ านวนการรับ
นักศึกษาในปีต่อไป 

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World 
University Rankings เพ่ิมขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในหลายมิติและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
            ระเบียบวาระท่ี  ๔… 



23 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

        ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

              น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   

กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ก ากับ  ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงินและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ               
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

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

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 การน าเสนองบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

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

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

พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,851.10 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
จ านวน 357.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 จากปีก่อน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียน จ านวน 2,572.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.03 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน จ านวน 2,278.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.97 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบ
โครงสร้างสินทรัพย์ทั้งสิ้น ระหว่างปี 2564 และ 2563 จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียน มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นจ านวน 329.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.69 จากปีก่อน สาเหตุ
ของการเพ่ิมข้ึนของรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายให้คณะ/ส านัก น าเงินเหลือ
จ่ายสะสมน าส่งส่วนกลาง และน าเงินเหลือจ่ายของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรมารวมในงบการเงินรวมเพ่ือให้เป็นไป
ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 27.53 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.22 จากปีก่อน  

       มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 31 มีนาคม 2564 มีหนี้สินและส่วนของทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 4,851.10 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 357.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 จากปีก่อน หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน
157.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.24 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน ส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 
4,693.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 96.76 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน ส่วนประกอบที่ส าคัญของหนี้สิน
หมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รอการรับรู้ และเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญา หลักประกันสัญญา 
ประกันของเสียหาย และประกันอ่ืน) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,693.91 ล้านบาท ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ส่วนของทุน ได้แก่ ทุนสะสม จ านวน 3,419.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.48 ของส่วนของหนี้สินและทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 1,274.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.28 ของส่วนของหนี้สินและทุน      
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 3,278.62 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อย 72.98 ของส่วนของหนี้สินและทุน รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 1,041.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.17 ของส่วนของหนี้สินและทุน 

รายได้ทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยได้แก่ รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 469.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.35 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน จ านวน 427.55 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 47.65 ของรายได้ทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 398.53 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49.85 ของรายได้ทั้งสิ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 71.18 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อยละ 
17.86 และรายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวนทั้งสิ้น 26.69 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.66  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 589.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 27.30 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อย  4.86 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานได้แก่ ค่าใช้จ่าย              
ด้านบุคลากร จ านวน 352.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน จ านวน 95.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.65 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น นอกจากนั้น
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2564 
 2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

 3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ / ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  (UBUFMIS) 
 
 

ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียน เพ่ือ

น าเอาไปลงทุนในเรื่องของเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพ่ือเป็นการหารายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่งให้กับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยทีสู่ง  

 ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ และประมาณการรายรับ-รายจ่าย และผลการด าเนินงาน
ยอดสุทธิในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คงเหลืออีก 2 ไตรมาส เพ่ือคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารการเงินและการงบประมาณเพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่มีแนวโน้มลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ที่ลดลง 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ    
        รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       กรณีคณะวิทยาศาสตร์ 

               ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)) ในการสร้างฐานก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพขั้นสูง เพ่ือ
ป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาประเทศ โดยการจัดท าความร่วมมือในการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2  ขึ้นเม่ือวันที่ 
13 สิงหาคม 2557  
  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (โครงการ วมว.) โดยร่วมกับโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ บริหารจัดการโครงการในทุกมิติ ทั้ง
ด้านวิชาการ การจัดการหลักสูตร และสนับสนุนด้านกายภาพ เป็นต้น ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 
2563) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจ านวน 88 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 4 จ านวน 30 คน ,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 28 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
จ านวน 30 คน โดยลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่  6  โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณส าหรับนักเรียนดังกล่าว งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
17,600,000 บาท 
 ในการบริหารจัดการโครงการ วมว. ได้มีการจัดหารถรับ -ส่งนักเรียน เพ่ือเดินทางไปเรียนระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ในตอนเช้าและตอนเย็น โดยการจ้างเหมาบริการรถบัส
จากบริษัทเอกชน และรับการสนับสนุนรถรับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ มีค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
นักเรียน ประมาณ 450,000 บาท/ปีการศึกษา (ค่าใช้จ่ายต่อเดือนๆละ 45,000 บาท จ านวน 10 เดือน)  และ
หากรวมค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการรถบัส เพ่ือเดินทางไปท ากิจกรรมอ่ืนๆนอกสถานที่ เช่น การเดินทางไป 
 
 

                 แข่งขัน… 
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แข่งขันทางวิชาการ การทัศนศึกษา เป็นต้น จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสไม่ต่ ากว่าปีการศึกษาละ 
600,000 บาท  
  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 ระเบียบวาระที่ 5.17 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถโครงการ วมว. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถของโครงการ วมว. 
โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รถบัส) จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน 
4 ,200,000 บาท จากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2 ,100 ,000 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ สมทบ
งบประมาณ จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 1 

  โครงการ วมว.ได้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัสของ โครงการ วมว. 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรถรับ -ส่งนักเรียน ประกอบการพิจารณา ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการวมว. 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการ วมว. 

 
หมายเหตุ : ค านวณอัตราเงินเดือนๆละ 12,000 บาท/เดือน, ในปีที่ 1 ค านวณค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถเพียง 6 เดือน กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน 
เม.ย., ค่าน้ ามันและค่าซ่อมบ ารุงเป็นตัวเลขจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง 

 

จากตารางที่ 1 ประกอบการพิจารณาพบว่า 
  กรณีที่ 1 โครงการ วมว.จ้างเหมาบริการรถบัส มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 
600,000 บาท/ปี เป็นระเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,600,000 บาท แต่ทางโครงการ วมว.จะไม่มี
รถบัสที่จะใช้ในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ รถบัสที่ได้มีการจ้างเหมาบริการ ก็มีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมและมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยค่อนข้างต่ า 

  กรณีที่ 2... 

งบประมาณโครงการ วมว รวม 
ปีที่ โครงการ 

วมว.จ้างเหมา
รถบัส 

การจัดซ้ือรถบัส โครงการ วมว. 
จัดรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
โครงการ วมว. 

คณะฯสมทบ
จัดซื้อรถบัส 

(50%) 

รวมค่าใช้จ่าย
ซ้ือรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
 สมทบจัดซือ้รถ

บัส (50%) 
พนักงานขับรถ ค่าน้ ามันและ

ค่าซ่อมบ ารุง 

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

1 600,000 2,100,000 72,200 50,000 2,222,200 -1,622,200 2,100,000 4,322,200 -3,722,200 
2 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -1,266,200 - 244,000 -3,366,200 
3 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -910,200 - 244,000 -3,010,200 
4 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -554,200 - 244,000 -2,654,200 
5 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -198,200 - 244,000 -2,298,200 
6 600,000 - 144,000 100,000 244,000 157,800 - 244,000 -1,942,200 

รวม 3,600,000 2,100,000 792,200 550,000 3,442,200  2,100,000 5,542,200  
7 600,000  144,000 100,000    244,000 -1,586,200  
8 600,000  144,000 100,000    244,000 -1,230,200  
9 600,000  144,000 100,000    244,000 -874,200  

10 600,000  144,000 100,000    244,000 -518,200  
11 600,000  144,000 100,000    244,000 -162,200  
12 600,000  144,000 100,000    244,000 193,800 
รวม 7,200,000 2,100,000 1,656,200 1,150,000 4,906,200  2,100,000 7,006,200  
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  กรณีที่ 2 โครงการ วมว.จัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถ โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถบัส 
จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส 
จ านวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2,100,000 บาท (สมทบจัดซื้อรถบัสใน
สัดส่วนร้อยละ 50/50) โดยทางโครงการ วมว. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขับรถ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุงโดยประมาณการ เมื่อค านวนค่าใช้จ่ายของโครงการ วมว. ในระยะเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณการในการซื้อรถบัส จ านวน 3,442,200 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะงบประมาณของโครงการ วมว. ระหว่างค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการ
จัดซื้อรถบัส เป็นระยะเวลา 6 ปี โครงการ วมว. มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จ านวน 
157,800 บาท ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัส โครงการ วมว. มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 6 
  กรณีที่คิดต้นทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนในการจัดซื้อจัดหารถบัส จ านวน 4,200,000 
บาท จากการสมทบงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ของทั้ง 2 หน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส จ านวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2 ,100,000 
บาท) และรวมค่าใช้จ่ายรายปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา 12 ปี            
มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จ านวน 193,800บาท ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัสโดย
คิดต้นทุนรวมทั้งหมด มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 12 
 ทั้งนี้ งบประมาณของโครงการ วมว. สามารถน ามาใช้เพื่อการจัดซื้อรถบัสได้ ตามแนวทางการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโครงการ วมว.จ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก (หอพัก/รถรับส่งนักเรียน) ซึ่งการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินคู่ศูนย์
มหาวิทยาลัย- โรงเรียน เพ่ือให้คู่ศูนย์มหาวิทยาลัย- โรงเรียนจากโครงการ วมว.ระยะที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการใน
โครงการ วมว. ระยะที่ 3 (ส าหรับการประเมินคู่ศูนย์ส าหรับการด าเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ซึ่งคู่ศูนย์ที่ผ่าน
การประเมินจะท า MOU ระยะเวลาคราวละ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2583 ระยะเวลารวม 20 ปี)  
  โครงการ วมว. ได้สรุปข้อมูลสถิติการใช้รถบัสรับส่งนักเรียนโครงการ วมว. ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี – โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ จ านวนวัน/สัปดาห์ รวมจ านวนวัน/ภาคการศึกษา 
2560 1 4 วัน (วันอังคาร - วันศุกร์) 76 วัน 

2 3 วัน (วันจันทร์ / วันพฤหัสบดี / วันศุกร์) 61 วัน 
ปีการศึกษา 2560 137 

2561 1 4 วัน (วันจันทร์ / วันพุธ - วันศุกร์) 87 วัน 
2 4 วัน (วันจันทร์ / วันพุธ - วันศุกร์) 80 วัน 

ปีการศึกษา 2561 167 
2562 1 2 วัน (วันอังคาร / วันพฤหัสบดี) 40 วัน 

2 4 วัน (วันจันทร์ / วันพุธ - วันศุกร์) 73 วัน 
ปีการศึกษา 2562 113 

2563 1 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) 99 วัน 
2 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) 63 วัน 

ปีการศึกษา 2563 162 
 

  
 
 

            จากข้อมูล... 
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 จากข้อมูลสถิติการใช้รถบัสรับส่งนักเรียนโครงการ วมว. ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือ
ค าหาญวารินช าราบ ในปีการศึกษา 2563 มีการรับส่งนักเรียน โครงการ วมว. ต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็น
ระยะเวลา 10 เดือน รถบัสจึงมีความจ าเป็นในการรับส่งนักเรียน ทั้งนี้ โครงการ วมว. ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
และรอบคอบแล้ว เห็นว่าการจัดซื้อรถบัสมีความคุ้มค่า เนื่องจากการใช้รถบัสเป็นการใช้งานประจ าของโครงการ วมว. 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 เดือน อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ยังสามารถใช้ในการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย  และการขอใช้รถจากทางมหาวิทยาลัยนั้น อาจจะไม่
สะดวก เนื่องจากต้องมีการรับส่งนักเรียนเป็นประจ าทุกวัน ในช่วงเวลาเช้าและเย็น ซึ่งอาจจะท าให้กระทบกับตารางการ
ใช้รถของมหาวิทยาลัย 
 ส าหรับจ้างพนักงานขับรถ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีพนักงานขับรถที่ เกษียณอายุราชการ และ                   
คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการจ้างพนักงานขับรถทดแทน อัตราว่างที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว หากโครงการ วมว.
ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ โครงการ วมว. จะด าเนินการจ้างพนักงานขับรถเพ่ือท าหน้าที่รับส่งนักเรียน  และ
นอกเหนือจากกิจกรรมของโครงการ วมว.แล้ว  คณะวิทยาศาสตร์ยังสามารถใช้พนักงานขับรถร่วมกับโครงการ วมว. 
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีรถตู้ประจ าคณะฯและรถกระบะส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักศึกษา 
และบุคลากร อย่างละ 1 คัน แต่ยังขาดพนักงานขับรถ ดังนั้น การจ้างพนักงานขับรถของโครงการ วมว.ก็จะประโยชน์
อย่างยิ่งแก่คณะวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีพนักงานขับรถ ในด้านการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของคณะ
วิทยาศาสตร์  

 กองแผนงาน ได้เปรียบเทียบอัตราส่วนการจ้างเหมาบริการรถบัสต่อการจัดซื้อรถบัส และวิเคราะห์หา
ระยะเวลาจุดคุ้มทุน ระหว่างการจ้างเหมาบริการรถบัสและการจัดซื้อรถบัส โดยค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ทั้งหมด จากโครงการ วมว. และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2...
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการจ้างเหมาบริการรถบัส/การจัดซื้อรถบัส ระยะจุดคุ้มทุน 
 
 

ระยะเวลา/ป ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ระยะเวลา/เดอืน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 
ค่าจ้างพนกังานขับรถ/เดือน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  12,000   12,000  
รวมพนักงานขับรถ/ปี❶ 144,000 288,000 432,000 576,000 720,000 864,000 1,008,000 1,152,000 1,296,000 1,440,000  1,584,000   1,728,000  
ค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรกัษา 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  
รวมค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรกัษา❷ 50,000 150,000 250,000 350,000 450,000 550,000 650,000 750,000 850,000 950,000  1,050,000   1,150,000  
มูลค่ารถบัส (การจดัซ้ือ)❸ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000  4,200,000   4,200,000  
รวมคชจ.ซื้อรถบัส (1+2+3) 4,394,000 4,638,000 4,882,000 5,126,000 5,370,000 5,614,000 5,858,000 6,102,000 6,346,000 6,590,000  6,834,000   7,078,000  
คฃจ.จัดซื้อรถบัส/เดือน 366,167 193,250 135,611 106,792 89,500 77,972 69,738 63,563 58,759 54,917  51,773   49,153  
มูลค่ารถคงเหลือ  3,675,000 3,150,000 2,625,000 2,100,000 1,575,000 1,050,000 525,000 - - ❾          -   
ค่าเช่ารถบสั/ปกีารศกึษา 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,400,000 6,000,000  6,600,000   7,200,000  
ค่าใช้จ่าย/เดือน (10 เดือน/ปี) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  60,000   60,000  
คฃจ.เช่ารถบัส/เดือน  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  
Ratio (การเช่า/การซื้อ) 0.1639 0.3105 0.4424 0.5618 0.6704 0.7695 0.8604 0.9440 1.0211 1.0926  1.1589   1.2207  
Delta -83.61 -68.95 -55.76 -43.82 -32.96 -23.05 -13.96 -5.60 2.11 9.26 15.89 22.07 

    หมายเหตุ - คิดค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดไว้ 8/ปี, คิดค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเส้นตรง  
 -  อัตราส่วนของการเช่าบัสต่อการซ้ือรถบัส มากกว่า 1 แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่ามากกว่าการซ้ือรถบัส แต่หากค านวณออกมาได้ค่าน้อยกว่า 1  แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าน้อยกว่าการซ้ือ รถบัส 

 
     จากตารางท่ี 2 พบว่า หากมีการจัดซื้อรถบัส โดยใช้งบประมาณจากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 
1 คัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายคงที่ในการค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายผันแปรในการบ ารุงรักษารถบัส และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะมีความคุ้มค่าและมีจุดคุ้มทุนของการจัดซื้อรถบัส โดยจะต้องมีอายุการใช้งาน 12 ปีขึ้นไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการ
ก าหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มีอายุการใช้งาน 8 ปี แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการใช้งานรถบัสโดยสาร อายุมากกว่า 20 
ปี) และหากเปรียบเทียบระหว่างการจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัสใหม่ ในปัจจัยด้านความปลอดภัย การจัดซื้อรถบัสใหม่สมรรถนะของรถดีกว่าการจ้างเหมารถบัส  
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1. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว.     
   จากแบบสอบถาม http://gg.gg/oz8c4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อรถรับส่งนักเรียน
โครงการ วมว. เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของนักเรียนในโครงการ วมว. โดยจ าแนก
ความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้  
   2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒ ความพึงพอใจต่อรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 
 2.2.1 ด้านการบริการของรถเพียงพอกับจ านวนนักเรียน : มีระดับความพึงพอใจในด้านการบริการของรถ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
22.64 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20.75     
            2.2.2 ด้านรถอยู่ในสภาพดี: มีระดับความพึงพอใจด้านสภาพรถ อยู่ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ32.08 
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.87     

2.2.3 ด้านรถมีโครงสร้างแข็งแรง ตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ:            
มีระดับความพึงพอใจด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของรถ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 35.85 
รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 15.09     

  2.2.4 ด้านอุปกรณ์ภายในรถออกแบบได้เหมาะสมกับการใช้งาน : มีระดับความพึงพอใจในด้านอุปกรณ์
ภายในรถเหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 32.08 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 28.30 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 24.53     

            2.2.5 ด้านความสะอาดภายนอก / ภายในรถ: มีระดับความพึงพอใจในด้านความสะอาดของรถอยู่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นร้อยละ 30.19 รองลงมาคือระดับปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.75 (ระดับความพึงพอใจ
เท่ากัน) 
  2.2.6 พนักงานขับรถ ขับรถโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน : มีระดับความพึงพอใจในด้านพนักงาน
ขับรถ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.30 และระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 11.32     
            2.2.7 ด้านการตรงต่อเวลานัดหมาย: มีระดับความพึงพอใจในด้านการตรงต่อเวลานัดหมายอยู่ในระดับ 
“มาก” คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมาคือระดับมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
24.53   
 
 
  

                        ในการนี้… 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 26.41 
หญิง 36 73.59 
รวม 53 100 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 21 39.62 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 15 28.30 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 9 16.98 
ปริญญาตรี (นักเรียนที่จบจากโครงการ วมว.) 2 3.77 
ครูผู้สอน จากโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 5 9.43 
อาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าท่ี จากคณะวิทยาศาสตร์ 1 1.89 

รวม 53 100.00 

http://gg.gg/oz8c4
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  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 2 ,100 ,000 บาท เพ่ือสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 1 คั น งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการจัดจ้าง
พนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์               
ใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ,ข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 
2564 จ านวน 95,193,843.09 บาท และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3…
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ตารางท่ี 3 การใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม   

ที่ โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบฯ แผนการเบิกจ่าย 

1 โครงการ
สนับสนนุ
การศึกษา  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถโดยสารปรับ
อากาศขนาดไม่
ต่ ากว่า 40 ที่นัง่ 
มีประตูกลาง 
(รถบัส) 
จ านวน 1 คัน 

4,200,000 
 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการ วมว. เปรียบ เที ยบระหว่าง
ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถ
บัส ในระยะเวลา 6 ปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายการ
จ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส  
2. ผู้ใช้บริการรถบัส เช่น นักเรียน ครูผู้สอน 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการโครงการ 
วมว. มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนรถคันใหม่ 
เนื่องจากรถที่จ้างเหมาบริการมีสภาพค่อนข้าง
เก่ า ระบบความปลอดภัยไม่ เป็น ไปตาม
มาตรฐานของรถบัสในปัจจุบัน 
3. โครงการ วมว. มีความจ าเป็นต้องสร้าง
ความน่าเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
โดยการปรับภาพลั กษณ์ โครงการวมว . 
(Rebranding) ด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกในการเดินทางของนักเรียน  
4. คณะวิทยาศาสตร์ สามารถใช้บริการรถบัส
ร่วมกันกับโครงการ วมว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  

   ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ไ ด้
ตรวจสอบแล้วว่า ไม่สามารถน า
งบป ระมาณ ของคณ ะฯ  ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มา
ใช้จ่ายได้หรือน ามาใช้จ่ายได้ แต่
มีจ านวนไม่เพียงพอ และการขอ
อนุมัติใช้ เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม  เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือ
จ่ ายสะสม ให้ ใช้ ได้ เพื่ อการ
ดังต่อไปนี้ 
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นใน
การจัดการเรียนการสอนและ
การด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มิ.ย.- ขออนุมัติซื้อจ้าง TOR, 
ประกาศเชิญชวน 
ส.ค.- ลงนามสัญญา, บริหาร
สัญญา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ม.ค.- ด าเนินการเบิกจา่ย 
 

รวม 4,200,000  
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1662 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง คณะวิทยาศาสตร์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มี
ยอดเงินรับฝาก-คณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จ านวน 75 ,819,669.61 บาท 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7) ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม จ านวน 2,100,000 บาท 

  ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี               
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 1 คัน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์ สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการ
จ้างพนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะผู้ เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย    ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (3) จัดหา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ,100,000 
บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้รถบัสโดยสาร เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด 

2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของรถบัสเมื่อได้ด าเนินการจัดซื้อแล้วว่าจะ
เป็นของโครงการ วมว. หรือของมหาวิทยาลัย และการใช้รถบัสจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอ่ืนใดของโครงการ วมว. ที่ได้มี
การก าหนดไว้หรือไมอ่ย่างไร 
 

มติที่ประชุม อนุ มัติ   มอบคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
            (31 มีนาคม 2564) 
                ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 789,632,200 บาท โดยได้รับเงินประจ างวด จ านวน 636,457,100 บาท คงเหลือที่จะจัดสรรให้ใน                
ไตรมาสที่ 4 จ านวน 153,175,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
                    งบรายจ่าย... 
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งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

เงินจัดสรรก าหนดให้
แล้ว 

คงเหลอืที่จะจัดสรรให้
ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละการ
การจัดสรร 

ก. รายจ่ายประจ า  612,700,100.00    459,525,000.00      53,175,100.00  75.00 
    งบบุคลากร   249,170,200.00     187,539,500.00       61,630,700.00  75.27 
    งบด าเนินงาน     11,014,800.00        8,261,100.00         2,753,700.00  75.00 
    งบเงินอุดหนุน   352,515,100.00     263,724,400.00       88,790,700.00  74.81 
ข. รายจ่ายลงทุน  176,932,100.00    176,932,100.00                      -    100.00 

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

 มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
  ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่าย 391,626,042.93 บาท จากงบประมาณได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.40 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 54.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

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

  งบบุคลากร 249,170,200.00  249,170,200.00    28,061,029.83  121,109,170.17  51.40   

  งบด าเนินงาน   11,014,800.00    11,014,800.00      2,408,324.06      8,606,475.94  21.86   

  งบเงินอุดหนุน 352,515,100.00  355,380,027.00  175,503,528.04  179,876,498.96  49.38   

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

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

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

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 176,932,100 บาท เบิกจ่าย 85,653,161.00               
คิดเป็นร้อยละ 49.21 เกินกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.21 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 45.00) 
เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนได้ 61 รายการ จาก 62 รายการ คงเหลือ             
1 รายการ คือ เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง (อุทยานวิทยาศาสตร์) วงเงิน 9,481,000 บาท และได้ลงนาม
แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  ทั้งนี้  ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งแผนดังกล่าว
ได้ก าหนดให้ลงนามภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวทางการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส านักงบประมาณก าหนด คือให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2   
 

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

 

 
 

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
   รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูง
กว่าร้อยละ 57  มี 3 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 57 มี 7 หน่วยงาน  ดังนี้ 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 68.01 
2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 67.11 
3 ส านักวิทยบริการ 63.60 
4 คณะเภสัชศาสตร์ 53.99 
5 คณะศิลปศาสตร์ 51.12 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 50.00 
7 ส านักงานอธิการบดี 49.73 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 48.72 
9 คณะวิทยาศาสตร์ 43.82 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39.06 
รวม 49.71 

  

 เนื่องจากส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
ไตรมาสที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ดังนั้น ท าให้งบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ
การศึกษาไม่เพียงพอ ที่จะจัดให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ตามกรอบวงเงินที่คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ได้รับการจัดสรรทั้ง
จ านวน ซึ่งจะส่งผลต่อมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ที่ก าหนดไว้ว่า  “ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น  
 

                   ไม่มี... 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 57 
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ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหน่วยงานนั้น และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนที่มีความจ าเป็น ต่อไป” ดังนั้น จึงขอปรับมาตรการให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยก าหนดให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2564  และให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม                
โดยมอบกองแผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดท าแผนการใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษาในไตรมาสที่ 3 เพ่ือจักได้บริหารงบ
ด าเนินงานโดยจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีความพร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3             
ให้สามารถเบิกจ่ายงบด าเนินงานได้เพ่ิมข้ึน) 

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

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

รวม 49.21 
  

หมายเหตุ *รายการครุภัณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มี 1 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย 
 
       ทั้งนี้ งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จะมีแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ดังนี้ 

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

ครุภัณฑ์ที่มรีาคาต่อหน่วยต่่ากวา่ 1 ล้านบาท 15,113,100.00           13,715,839.00            8,091,923.00         3,442,127.00          2,181,789.00         

ครุภัณฑ์ที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึน้ไป 71,913,000.00           70,286,476.93            17,394,138.00      22,129,340.00        6,967,998.93         9,350,000.00       14,445,000.00       

ส่ิงกอ่สร้างราคาต่อหน่วยต่่ากวา่ 10 ล้านบาท 17,000,000.00           14,665,600.00            3,045,000.00         10,968,100.00        652,500.00            

ส่ิงกอ่สร้างที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป 72,906,000.00           72,906,000.00            57,122,100.00      5,556,600.00          10,227,300.00      

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

รายจา่ยลงทุน งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร งบประมาณ
ก่อหน้ีผูกพัน

เบิกจา่ย 
ณ ไตรมาสที ่2

แผนการเบิกจา่ย กันเงนิเบิกจา่ยเหลือ่มปี

   

 จากตารางแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยจะมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,795,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.45 จากงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน  และคิดเป็นร้อยละ 3.01 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  ประกอบด้วย 

1)  ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 ชุด วงเงิน 14,445,000 บาท (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)  
   เนื่องจากชื่อในเอกสารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้
งาน (ชื่อในเอกสารที่ได้รับจัดสรร คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ)  และเป็นรายการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่                                
1 ล้านบาท ขึ้นไป ดังนั้น กองแผนงานจึงต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้ 
 

                   เปลี่ยนแปลง… 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45 
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เปลี่ยนแปลงรายการในเดือนมกราคม 2564  ท าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ประกอบกับ
เป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลาในการสั่งซื้อนานพอสมควร อีกทั้งรายการ
ดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้มีการก่อสร้างสถานที่เพ่ือติดตั้งครุภัณฑ์  ทั้งนี้ มีระยะเวลาใน
สัญญา จ านวน 300 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2565 ท าให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2)  เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง วงเงิน 9,350,000 บาท (อุทยานวิทยาศาสตร์)  เป็นครุภัณฑ์ที่ 
ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) และใช้เวลาในการขนส่ง และเป็นรายการครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในอาคาร
โรงงานต้นแบบ Pilot Plant (หลังที่ 2) ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ดังนั้น  หากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จจะเร่งอุทยานวิทยาศาสตร์จักได้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ ต่อไป ทั้งนี้  มีระยะเวลาในสัญญา                         
จ านวน 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 22 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

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

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

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31.16 

รวม 49.60 

 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายประจ า มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนด จึงขอให้
คณะ/หน่วยงาน  เร่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 77 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 7,885,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้
ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  ดังนี้ 

 

 

            หน่วยงาน... 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 54  
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หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 1. อาคารโรงงานต้นแบบ 

Pilot plant (คงเหลืองวด
ที่ 9-10) 

7,120,000 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. 2564 
คาดว่ าจะเบิ กจ่ ายงวดที่  9 -10 
ภายในเดือนมิ.ย. 2564   

2. โครงการก่อสร้างลาน
และอาคารอเนกประสงค์ 
(คงเหลืองวดที่ 6 งวด
สุดท้าย) 

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

  
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ

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

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3  และไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 
    และแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  

               ผู้ อ าน วยการกองแผน งาน   น า เสนอที่ ป ระชุ ม เพ่ื อ พิ จารณ า                
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการ
บริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามกรอบระยะเวลา 
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2563  มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,730,545,900 บาท  
จ าแนกเป็น  

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของงบประมาณ 
ทั้งหมด   

เงินรายได้ จ านวน 940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของงบประมาณทั้งหมด   
 

 เมือ่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า  
 

                  งบบุคลากร... 
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งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของงบประมาณทั้งหมด  รองลงมาคือ                               
งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด  และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของ
งบประมาณทั้งหมด และงบเงินอุดหนุนมีงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

 ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก คิดเป็นร้อยละ 60.44 ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 2    สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็น 
ร้อยละ 3.96 ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG   
คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็น      
ร้อยละ 0.22 ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของ 
งบประมาณทั้งหมด     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 5.85  
ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ  
๑.๐๑  ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ  
3.02 ของงบประมาณทั้งหมด    

ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของงบประมาณทั้งหมด  
 

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงาน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 493 โครงการ รวมงบประมาณ 1,730,545,900 บาท ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจ านวน
โครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเป็น 581 โครงการ รวมงบประมาณ 1,821,687,707.64 
บาท จ านวนโครงการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากคณะ/หน่วยงานด าเนินงานหารายได้เพ่ิมจากโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก  และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน ไว้ที่ร้อย
ละ 54  ดังนี้ 
 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36.00 57.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 
 

๑. ผลการ... 
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๑. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมใน 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น  778 ตัวชี้วัด  รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1     
  

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 
 

สถานะ จ านวนตัวช้ีวัด  ร้อยละการด าเนินงาน  

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 24 3.08 

บรรลุเป้าหมาย 75 9.64 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 667 85.73 

ยกเลิกการด าเนินงาน 12 1.54 

รวม 778 100.00 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ            
ใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมตัวชี้วัดที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ านวน 75 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของตัวชี้วัดทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ประกอบด้วย  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของตัวชี้วัด 
 

                ทั้งหมด… 
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ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.00  ของตัวชี้วัดทั้งหมด และ
ส านักวิทยบริการ  จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.24  ของตัวชี้วัดทั้งหมด  

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ในภาพรวม 
จ านวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.42 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า                       
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.27 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด ส านักงานอธิการบดี จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ประเภทการไม่บรรลุ คณะ/ส านัก จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

1. การใช้บริการไม่
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย   

12 เนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลมตีัวช้ีวัดต  ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
-ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร, ฐานข้อมูลงานวิจัย 
และระบบ Portal 
-ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลยั (Security) ด าเนินการได้จ านวน 4 ข้อ 
จากค่าเป้าหมาย 5 ข้อ (มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานด้านการวัดความส าเร็จไว้ 5 ข้อ) 
- การเพิ่มและทดแทนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนต็ที่
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ีน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะติดตั้งเพิ่มเตมิ
จ านวน 200 จุด ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.78 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 80 
-ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมลม์หาวิทยาลัย(@UBU) 
ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 89.68 ซึ่งจ านวนผู้ใช้เมล์ 
@UBU กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,760 และ จ านวนผู้ใช้เมล์ 
@UBU กลุ่มนักศึกษา เท่ากับ 19,514 จากค่าเป้าหมาย       
ร้อยละ 95 
เนื่องจากการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการการบริการสนามสอบวัดความรู้
ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส านักงาน กพ. 
ประจ าปี 2564 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปค่าตาม
เป้าหมาย 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพียงจ านวน 
6 คน จากบุคลากรทั้งหมดจ านวน 7 คน  และไม่รับการตรวจ
ครบทุกรายการตามโปรแกรมการตรวจ ดังนั้น จึงท าให้การใช้
จ่ายงบในโครงการไม่เป็นไปตามวงเงินรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ผล
การด าเนินงานจึงไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

คณะบริหารศาสตร์   1 เนื่องจากจัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 23 คน ไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้จ านวน 1 คน จากค่าเป้าหมายจ านวน 24 คน 

ส านักงานอธิการบดี   8 1. กองการเจ้าหน้าที่  โครงการพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย
โครงการของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีดังนี ้
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ประเภทการไม่บรรลุ คณะ/ส านัก จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

- ส านักงานกฎหมายและนิติการ  ยังไม่มีหลักสูตรที่จัดอบรม
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 
- ส านักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ในปีงบประมาณ 
2564 จ านวนผู้บริหารเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 80 (ค่า
เป้าหมายก าหนดร้อยละ 100) 
2. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคราน่า จึงไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติ
ได้ 
3. ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ เนื่องจากจ านวนผู้ได้รับ
การจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1  ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) น้อยกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.จ านวนผูเ้ข้ารับรางวัล
ไม่เป็นไปตามแผน 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้เข้ารับรางวัล จ านวน 2 คน  แต่มีผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 คน 

4. ค่าคะแนนตัวช้ีวัด ผล
การบรรลุข้อตกลง OKR 
กับมหาวิทยาลยัไม่
เป็นไปตามแผน 

คณะนติิศาสตร ์ 1 เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด ผล
การบรรลุข้อตกลง OKR กับมหาวิทยาลัย 4 คะแนน แต่มีผล
การด าเนินงานเพียง 1 คะแนน 

 

 ๓) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน ในภาพรวมจ านวน 667 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 85.73 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด คณะ/ส านักท่ีมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 23 ตัวชี้วัด วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 24 ตัวชี้วัด  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จ านวน           
11 ตัวชี้วัด สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 5 ตัวชี้วัด  
 ๔) คณะ/ส านักที่ยกเลิกการด าเนินงานตัวชี้วัดในภาพรวม จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 1.54 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด คณะนิติศาสตร์ จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.56  ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีสาเหตุการยกเลิกการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

1. อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสาหกิจ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์
ฯ เนื่องจากส านักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งว่ายังไม่มีการ
ตรวจประ เมิ นคุณ ภ าพ ภาย ใน โรงพิ มพ์ ฯ  ไป จนกว่ า
มหาวิทยาลัยจะปรับโครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. คณะปรับปรุง
หลักสูตรตามข้อก าหนด
ของสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จดัการรายกรณี กลุ่มโรคเรื้อรัง 
(NCM)  

3. มีการด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อย โดย

คณะบริหารศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การปรบัปรุงโรงอาหารคณะบริหาร
ศาสตร์ เนื่องจากส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

ไม่ใช้งบประมาณของ
คณะฯ 

ด าเนินการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารคณะบรหิารศาสตร์ 
ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขท่ี อ.อบ.(ทส) 10/2563 ลงวันท่ี 
7 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว 

4. ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการฯ ยกเลิก
ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2564 

5. จากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค 
Covid 19 

ส านักงานอธิการบดี   2 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19 (ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา) และกิจกรรม อบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสตูร (ส าหรับผู้ไมม่ีประสบการณ์) (กองบริการการศึกษา) 

คณะนติิศาสตร ์ 5 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน 
2) โครงการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนส าหรับ

นักศึกษา 
3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษาไทย (มี 3 ตัวช้ีวัด) 
6.อยู่ระหว่างการสรร
หากองบรรณาธกิาร
วารสาร 

คณะนติิศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม โครงการวารสารกฎหมาย                  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2… 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 54.00
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 37.15  ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 49.60 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.63 ซึ่งผล
การด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
               ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณ

ก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได ้

ร้อยละ 54 37.15 49.60 27.63 

หมายเหตุ : 
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม

การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี  
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน  และผลการเบิกจ่ายเ งินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกอง

คลัง  
 

 
              

 แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

        คณะ/ส านัก… 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ จ านวน 676,758,634.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.15 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4  และแผนภูมิที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 1,730,545,900 95.00 
งบประมาณรายจ่ายตั้งเพ่ิมกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 2 91,141,807.64 5.00 
รวมงบประมาณ 1,821,687,707.64 100.00 
รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 676,758,634.95 37.15 
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 1,144,929,072.69 62.85 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 
1) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)  จ านวน 116,765,000 บาท 
2) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลิตบัณฑิต  โครงการสนับสนนุการ

ผลิตบัณฑิต) จ านวน 266,750,157.07บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (โครงการบริการวิชาการ  โครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  

โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โครงการพัฒนาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์ฯ และโครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ) จ านวน  14,491,000 บาท 

4) เงินรายได้ (เงินผูกพนัรายการงบลงทนุ)  จ านวน  146,260,325.99 บาท 
5) เงินรายได้ (เงินผูกพนัโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลติบัณฑิต  โครงการสนบัสนุนการผลิตบัณฑิต 

และโครงการสนับสนนุกิจกรรมนักศึกษา)  จ านวน  349,548,056.39 บาท 
6) เงินรายได้ (โครงการบริการวชิาการ) จ านวน  153,483,479.60 บาท 
7) เงินรายได้ (โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม)  จ านวน 1,557,959 บาท 
8) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จ านวน  54,192,994.64 บาท 
9)  เงินรายได้ (เงินทนุส ารองมหาวิทยาลัย)  จ านวน 41,880,100 บาท 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2  ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย             
คณะเภสัชศาสตร์  ร้อยละ  67.13 ของงบประมาณท้ังหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 76.52 
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 52.65  ของงบประมาณเงินรายได้ รองลงมาคือ      
คณะวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 44.55  ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 
49.97 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 36.76 ของงบประมาณเงินรายได้  และ                           
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 42.88 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  
และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  ร้อยละ 18.45 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  รองลงมาคือส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ร้อยละ 20.35 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 42.48 ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 14.25 ของงบประมาณเงินรายได้ และคณะพยาบาลศาสตร์  
ร้อยละ 24.90 ของงบประมาณท้ังหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 46.96 ของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 11.24 ของงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียดตามตารางที่ 5 แผนภูมิ   
ที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ตารางท่ี ๕... 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทยีบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์     65,409,800.00        48,578,800.00      113,988,600.00     33,098,512.64       9,632,121.69        42,730,634.33          50.60             19.83             37.49
2 คณะนิติศาสตร์       5,669,000.00        26,911,700.00        32,580,700.00       2,459,014.94       7,990,161.88        10,449,176.82          43.38             29.69             32.07
3 คณะบริหารศาสตร์     29,415,100.00        65,142,800.00        94,557,900.00     13,839,426.18     13,381,577.28        27,221,003.46          47.05             20.54             28.79
4 คณะพยาบาลศาสตร์     19,413,600.00        31,349,400.00        50,763,000.00       9,116,279.45       3,523,268.59        12,639,548.04          46.96             11.24             24.90
5 คณะเภสัชศาสตร์  108,814,700.00        70,621,900.00      179,436,600.00     83,262,295.40     37,185,686.42      120,447,981.82          76.52             52.65             67.13
6 คณะรัฐศาสตร์       8,806,700.00        23,771,800.00        32,578,500.00       3,926,026.54       7,519,549.65        11,445,576.19          44.58             31.63             35.13
7 คณะวทิยาศาสตร์  110,990,400.00        77,241,300.00      188,231,700.00     55,459,905.03     28,394,176.59        83,854,081.62          49.97             36.76             44.55
8 คณะวศิวกรรมศาสตร์     75,224,600.00        72,715,295.00      147,939,895.00     36,753,089.37     13,377,669.59        50,130,758.96          48.86             18.40             33.89
9 คณะศิลปประยกุต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์       6,743,200.00        10,609,600.00        17,352,800.00       2,874,510.23       3,456,198.37          6,330,708.60          42.63             32.58             36.48

10 วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  141,138,500.00      156,819,706.64      297,958,206.64     53,849,133.08     32,698,540.33        86,547,673.41          38.15             20.85             29.05
11 คณะศิลปศาสตร์     69,579,600.00        43,104,202.87      112,683,802.87     35,105,006.61     12,223,538.03        47,328,544.64          50.45             28.36             42.00
12 ส่านักวทิยบริการ     18,449,100.00        14,019,200.00        32,468,300.00       9,889,497.99       3,912,999.69        13,802,497.68          53.60             27.91             42.51
13 ส่านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธปิระโยชน์          388,900.00        39,041,500.00        39,430,400.00          190,590.00       7,084,579.99          7,275,169.99          49.01             18.15             18.45
14 ส่านักคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย       6,909,700.00        25,095,500.00        32,005,200.00       2,935,416.65       3,576,857.78          6,512,274.43          42.48             14.25             20.35
15 โรงแรมมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี                          -            9,613,447.00          9,613,447.00                          -         4,121,855.94          4,121,855.94                 -               42.88             42.88
16 โรงพมิพม์หาวทิยาลัยอบุลราชธานี                          -                 6,696,000          6,696,000.00                          -         2,300,904.97          2,300,904.97                 -               34.36             34.36
17 ส่านักงานอธกิารบดี  122,679,300.00           310,723,356      433,402,656.13     48,867,338.82     94,752,905.23      143,620,244.05          39.83             30.49             33.14

ผลรวมทัง้หมด  789,632,200.00   1,032,055,507.64   1,821,687,707.64  391,626,042.93  285,132,592.02      676,758,634.95          49.60             27.63             37.15

ล าดับ คณะ/ส านัก แผน ผล รอ้ยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

 
หมายเหตุ :    

1. ข้อมูลแผน ใช้ข้อมลูจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน  และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองคลัง  
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดตัวชี้วัดสัดส่วนของ
สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (ประสิทธิผล)             
เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงาน 
(ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งมีค าอธิบายตัวชี้วัดดังนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัดต้นทุน  
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 
กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 

ประสิทธิผล  หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน    

 

ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงาน 
ดังนั้น   
 =                   9.64          =  0.26  

                                         37.15  
 

ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 2  มีสัดส่วน ของร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในสัดส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของ
การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  เท่ากับ 0.26 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาด าเนินการในรูปแบบของการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

๔.๑.๑.๕  รายงาน... 



54 
 

                    ๔.๑.๑.๕  รายงานทางการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์ 
    งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562  
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายงานทางการเงิน
ประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบ นั้น 

 เ พ่ื อ ให้ ก า ร ด า เนิ น ง าน ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั ง คั บ ดั ง ก ล่ า ว  อ ธิ ก า รบ ดี ได้ มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง                                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วนั้น โดย
วิทยาลัยฯ ได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/0774 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการสอบทานรายงานการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.1.3/348  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2563  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 
ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น วิทยาลัยฯ จึงสรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการ
สอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562   
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 

สินทรัพย์หมุนเวียน      106,473,399.61 บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      766,737,491.40 บาท 
 รวมสินทรัพย์               873,210,891.01 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียน             8,699,024.33 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน          26,627,022.17 บาท 
 ส่วนทุน         837,884,844.51 บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนทุน     873,210,891.01 บาท 

1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ     102,411,847.32 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             29,550,605.00 บาท 
รายได้จากการให้บริการ (รวม รพ.)                24,410,602.66 บาท 

      รายได…้ 
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รายได้จากเงินอุดหนุนและเงินบริจาค                3,337,859.00 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)   40,866,000.00 บาท 
รายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก                   837,800.00 บาท 
ดอกเบี้ยรับ                      14,343.32 บาท 
รวมรายได้              201,429,057.30 บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร       62,351,608.87 บาท 
ค่าตอบแทน                 15,080,599.12 บาท 
ค่าใช้สอย                                                               23,684,633.68 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค          7,022,648.90 บาท 
ค่าวัสดุ              8,055,629.50 บาท  
ค่าครุภัณฑ์                                                                666,848.20 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(รวม)                                               3,373,070.00บาท 
ค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์                                                         587,591.15 บาท 
เงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง             106,961.29 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                    90,178,221.02 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                        211,107,811.73 บาท 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                          (9,678,754.43) บาท 
1.3 งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน        56,200,064.39 บาท 
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน          (43,939,332.72) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน                           (3,488,861.68) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             8,771,869.99 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด         93,526,624.45 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   102,298,494.44 บาท 

2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2562 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
   3.1 ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามแนวนอน   (Horizontal Analysis) 

        ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ  มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.60 ส่วนมาก เกิดจาก 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าสุทธิลดลง และเนื่องจากมีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชี เพ่ือให้งบการเงินมีความถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี 
 
 

       3.2  ผลการ... 
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3.2  ผลการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน ตามแนวนอน  (Horizontal Analysis) 
 ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.75 

เนื่องจากมีรายได้จากการรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุน และเงินบริจาคเพ่ิมขึ้น และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 23.31 ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน หมวดค่าจ้างพนักงานเงินงบประมาณจากส่วนกลาง มาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของคณะ/วิทยาลัยฯ จึงท าให้
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรสูงขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
  3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน   

เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2562 และ 2561 พบว่า วิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว 
ทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น และมีความสามารถใช้สินทรัพย์ที่ มีอยู่
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้เร็ว
ขึ้นและมีอัตราผลตอบแทนก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน และรายงาน                   
ผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล การใช้จ่าย

งบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เช่น การโอนเงินยืมไปให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ยืมเงิน          
ทดรองราชการ รวมทั้งการคืนเงินยืมทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้มีการก าหนดไว้  

 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๑.๑.๖  รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการ 
           วิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

           คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  คณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายงานทางการเงิน
ประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบ นั้น 

เ พ่ื อ ให้ ก า ร ด า เนิ น ง าน ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั ง คั บ ดั ง ก ล่ า ว  อ ธิ ก า รบ ดี ได้ มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง                                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วนั้น          

                               โดยวิทยาลัยฯ… 
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โดยวิทยาลัยฯ ได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/0389 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งมติที่
ประชุม เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น วิทยาลัยฯ จึงสรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี 
และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน      145,154,134.99 บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      684,203,631.07 บาท 
 รวมสินทรัพย์               829,357,766.06 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียน             6,491,953.76 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน         22,627,022.17 บาท 
 ส่วนทุน        800,238,790.13 บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนทุน     829,357,766.06 บาท 

1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ       81,997,454.09 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)   43,218,000.00 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             31,642,876.68 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์                             23,741,093.31 บาท 
รายได้การด าเนินงานอ่ืน ๆ (รวมรายการที่5-12)               7,767,702.46 บาท  
รวมรายได้              188,367,126.54 บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร     69,038,644.05  บาท 
ค่าตอบแทน                21,628,812.14 บาท 
ค่าใช้สอย                                                              17,966,548.30 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค         7,789,564.75 บาท 
ค่าวัสดุ           11,114,160.23 บาท   
ค่าครุภัณฑ์                                                                  597,560.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(รวม)                                             4,176,484.58 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                   91,963,489.37 บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                 49,252.00บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                                224,324,515.42 บาท 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                              (35,957,388.88) บาท 
1.3 งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน       50,626,825.56 บาท 
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน            (9,429,629.04) บาท 

    กระแสเงินสด... 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน                          (4,000,000.00) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ          37,197,196.52 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด      102,298,494.44 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   139,495,690.96 บาท 

 

2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2563 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน งบ
กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
 3.1 ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามแนวนอน   (Horizontal Analysis) 

        ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยฯ  มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.02 ส่วนมาก เกิด 
จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าสุทธิลดลง  

3.2  ผลการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน ตามแนวนอน  (Horizontal Analysis) 
 ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยฯ มีรายได้จากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.48  

เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง   และมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.26 ส่วน
ใหญ่มาจากเงินเดือน/ค่าจ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
  3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2563 และ 2562 พบว่าวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว
ทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิด
รายได้เพ่ิมข้ึน อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย 
และมีอัตราผลตอบแทนก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน และรายงาน                
ผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

   ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
      ๔.๑.๒.๑  การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะศลิปศาสตร ์
            ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  อ้างถึง มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 พิจารณาให้
ความเห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2  หลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี                                              
(พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567) โดยกองแผนงาน สรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  
 
 

                 1. หลักสูตร... 
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1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ตามที่ หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถตอบสนองตลาดแรงงาน  และ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะท างานจึงมีมติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม                 
พ.ศ. 2565 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์              
พ.ศ. 2565 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 1.1 แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งขณะนี้
อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และคณะอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา 

1.2  การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
       1.2.1  ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมรดก 

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ได้ท าการส ารวจความสนในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อเดือน พฤศจิกายน               
พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของผู้กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 258  คน โดยมีผลการส ารวจ
ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ ในโรงเรียนในพ้ืนที่                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 27 โรงเรียน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มี เป็นเพศชาย 58 คน เพศหญิง 200  
คน ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 17 ปี ขึ้นไป  
 

1) ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจหลักสูตร ร้อยละ 39.9 ยัง 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 42.2 และไม่สนใจ ร้อยละ 17.8 จากข้อมูลดังกล่าวเป็นโอกาสดีของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักสูตรมากข้ึน โดยผู้ให้
ข้อมูลมีความสนใจต่อประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ในประเด็น 
ดังนี้ 

- ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
- โบราณคดีการจัดการมรดกทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง 
  วัฒนธรรม  
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการวิสาหกิจวัฒนธรรม การ  
  บริหารโครงการ  
- ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  มรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์  
- การจัดการฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม สื่อดิจิทัลส าหรับประวัติศาสตร์และมรดกทาง  
  วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม เป็นต้น  
- ประวัติศาสตร์อีสาน ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ าโขง ประวัติศาสตร์และมรดกทาง 
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 
 
              2) ความสนใจ… 
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   2) ความสนใจในอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 
2.1) อาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด  
2.2) หน่วยงานราชการ  
2.3) ผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการ (ออร์แกไนซ์)  
2.4) นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

 1.2.2  การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ท าการส ารวจ ความต้องการหลักสูตร
จากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เมื่อเดือน พฤศจิกายน                
พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 51  คน โดยมีผลการส ารวจ 
จาก หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 36 แห่ง      
 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการ
ท างาน ด้านที่ 3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาว่าหลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เพียงพอ ร้อยละ 80.4  

2) ความสามารถท างานในหน่วยงานของบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตร์ จากการส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตเรื่อง ความสามารถท างานในหน่วยงานของตน พบว่า ร้อยละ 96.1 
เห็นว่าสามารถท างานในหน่วยงานได้ 

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 3.1) การเรียน กับการท างานอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวกัน แต่อย่างน้อยบทเรียนแต่ละบทแต่ละปี 
ฝึกฝนความอดทน ความขยันหมั่นเพียร สร้างระเบียบ แบบแผน การคิดวิเคราะห์ การวางแผนชีวิต 

3.2) นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้ว ในปัจจุบันควรมีการถ่ายทอดหรือเสนอแนะความ
เชื่อมโยงหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือชี้แนะสิ่งที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ  หาก
นักศึกษามีความประสงค์จะท างานในสายงานราชการควรศึกษาระเบียบข้าราชการเพ่ิมเติม และควรมีการทดสอบ EQ 
เพ่ือพิจารณาว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ เนื่องจาก ในการท างานต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับสังคมในที่ท างาน 
 3.3) ขอให้ผลิตบัณฑิตผู้มีความเข้าใจในพลวัตทางวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันโลก เพ่ือช่วยในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 3.4) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม              
ท าให้ขาดการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดังนั้นถ้าหากว่าบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีความรู้ในในด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว จะช่วยให้เห็นถึงความส าคัญของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   3.5) เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าจะท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถแทรกเข้าไปอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงขึ้น ถ้าดูตามรายวิชาหรือทักษะที่ระบุไว้ใน
แบบสอบถามนี้ 

 3.6) ควรเพิ่ม 1) ทักษะการท างานกับชุมชน 2) แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมควบคู่ไปด้วย  

4) คุณสมบัติของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ได้แก่ 

       4.1) พนักงาน... 
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    4.1) พนักงานของรัฐในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ ส านักงานด้านศิลปวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
    4.2) ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4.3) นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4.4) นักวชิาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4.5) ผู้จัดงานนิทรรศการและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (ออร์แกไนซ์) 
4.6) ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 1.2 .3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
รายละเอียดแผนการศึกษา ดังนี้ 
  1) จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
  2) โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 

 

ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน 68 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

 1.3 แผนการรับนักศึกษา  
1.3.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี) 
 

ตารางท่ี 1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 
 

ระดับชั้นป ี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปกีารศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปทีี่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 4 - - 50 50 50 
รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

    1.3.2 แผนการ... 
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 1.3.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 
 

ตารางท่ี 2  ประมาณการการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน           
     (จากสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563) 

 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 48 48 48 48 48 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 42 42 42 
ชั้นปีที่ 4 - - - 41 41 
รวมจ านวนนักศึกษา 48 93 135 176 176 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 41 41 

 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60  
ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17 
อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07 

 

1.4 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รายละเอียดดังนี้   

 1.4.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินใน                    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 3 - 4   

             

ตารางท่ี 3 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ 12,000บาท)  

1,152,000.00 2,208,000.00 3,192,000.00 4,176,000.00 4,176,000.00 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ข้าราชการ) 

318,180.00 337,270.80 357,507.05 378,957.47 401,694.92 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(พนักงานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

1,394,100.00 1,449,864.00 1,507,858.56 1,568,172.90 1,630,899.82 

รวมรายรับ 2,864,280.00 3,995,134.80 5,057,365.61 6,123,130.37 6,208,594.74 
  

  หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 24,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 96,000 บาท 
 
 
 

                             ตารางท่ี 4... 
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ตารางท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
 
 
 

 

หมายเหตุ * ค่าบริหารจัดการหลักสูตร คนละ 1,200 บาทต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 
(1) เงินงบประมาณท่ีคณะศิลปศาสตร์จัดสรรให้หลักสูตรตามจ านวนนักศึกษาคนละ 1,000 บาทต่อคน

ต่อปีการศึกษา 
(2) หลักสูตรค านวณค่าใช้จ่ายนักศึกษา 200 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

 

          ดังนั้น... 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568  2569 

ก. งบด าเนินการ            

1.ค่าจ้าง           

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คน 

1,712,280.00  1,787,134.80  1,865,365.61  1,947,130.37  2,032,594.74  

1.2 เงินเดือนอาจารย์
ผู้สอน 

- - - - - 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั
คนละ 4,000 บาท 

384,000.00  744,000.00  1,080,000.00  1,408,000.00  1,408,000.00  

3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 10 

    76,800.00    148,800.00      216,000.00    281,600.00    281,600.00  

4. ค่าบริหารจดัการร้อยละ 
20 

  138,240.00    267,840.00      388,800.00    506,880.00    506,880.00  

5.ค่าบริหารจดัการ
หลักสตูรคนละ 1,200 
บาทต่อปีการศึกษา* 

    57,600.00    110,400.00      159,600.00    208,800.00    208,800.00  

6. ค่ารายวิชาให้คณะ
เจ้าของวิชา 

143,100.00  234,900.00  234,900.00  234,900.00  234,900.00  

7. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสรมินักศึกษา 

24,000.00  48,000.00  72,000.00  96,000.00  96,000.00  

8. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 

รวม (ก) 2,546,020.00  3,348,594.80  4,021,705.61  4,698,350.37  4,783,814.74  

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 2,546,020.00  3,348,594.80  4,021,705.61  4,698,350.37  4,783,814.74  

จ านวนนักศึกษา  48 92 133 174 174 
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 ดังนั้น หากรับนักศึกษาได้ตามสถิติการรับนักศึกษาของคณะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและหากมีอัตราการ
ตกออกนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 174 คน และมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  27,493.19  บาท/คน/ปี  ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษา ในอัตรา 24,000 บาท/คน/ปี แล้ว รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในอนาคตได้ 
  1.5 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และ                
คณะศิลปศาสตร์มีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 24,248,505.52 บาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 19,398,485.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 12,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 96,000 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า 
การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 50 คน หรือจ านวนนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร 199 คน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน             

ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับ

นักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 199 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 50 คน/ปีการศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพื่ออัตราการตกออก

กลางคันของนักศึกษาภายในหลักสูตร เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
199 คน 

3. ในอนาคตคณะและหลักสูตรควรพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน (จากเดิมก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 
12,000 บาท) 
 1.6 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตามที่คณะเสนอ จ านวนการรับเข้าศึกษาตาม
แผนการรับ 50 คน/ปี เมื่อมีการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว จะมีประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีละ 
107.03 คน 
 - จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา         อัตรา 1 : 25 
คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  107.3/25 
       =         4.3 
 แต่หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะย้อนหลั ง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า 
จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.60 ของแผนการรับนักศึกษาและร้อยละ  การตกออก 7.17 จะมี
ประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีละ 92.69 คน 
 

              - จ านวน… 
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 - จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา      อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  92.69/25 
       =         3.70 
 ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รายนามดังต่อไปนี้ 
 1) ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา (รับผิดชอบ 2 หลักสูตร-ศึกษาศาสตรบัณฑิตและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) 
 2) ดร.วศิน โกมุท (รับผิดชอบ 2 หลักสูตร-การพัฒนาสังคมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์) 
 3) ดร.ค าล่า  มุสิกา (รับผิดชอบ 2 หลักสูตร-ศึกษาศาสตรบัณฑิตและการจัดการทางมรดกวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์) 
 4) ดร.จักรพันธ์ แสงทอง 
 5) อ.สุรีรัตน์ บุปผา 
 

 พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีภาระการสอนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนภายในคณะ ท าให้สัดส่วนอาจารย์                          
เต็มเวลา = 3.25  
 เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 10 
ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนภายใน                                
คณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่อาจารย์
ท่านนั้นรับผิดชอบ อาจมีผลต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว 
 1.7 อาจารย์ 
                 1.7.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

       1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอนก าหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการทบทวนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

2) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ 
สภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยค านึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 1.7.2 การบริหารอาจารย์ 

      1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพและ 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
                  2) การพัฒนา... 
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 2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่ 
และอาจารย์ประจ า โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใน
ส่วนของคณะศิลปศาสตร์  โดยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ ด้านเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจ ามีการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดย
การจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยการจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การน าเสนอผลงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม  การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าแผนการลา
หยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและเพ่ือให้เกิดความรู้ทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
ตามที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถตอบสนองตลาดแรงงาน  และ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะท างานจึงเสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ.2565 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 การด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการขอ
อนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ และคณะอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร 
 2.2 การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

            2.2.1  ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้ท า
การส ารวจความสนในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม โดยท าการ
ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ความคิดเห็นของ
ผู้กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 288 โดยมีผลการส ารวจที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มี เป็นเพศชาย 76 คน 
เพศหญิง 211 คน ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 16-18 ปี ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในโปรแกรม 
วิทย์ คณิต (ร้อยละ 80.6) และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 62.5) 

๒) ความคาดหวังจะได้รับความรู้และทักษะ หากจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
ดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ร้อยละ 74 คาดหวังความรู้และทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ท างาน รองลงมา
ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าใจวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ความรู้พื้นฐานใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ  

3) ความต้องการประกอบอาชีพในหน่วยงานใดเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ 
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า มีความใกล้เคียงกันระหว่างการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการท างานในหน่วยงาน
ราชการ  

4) คาดหวังจะประกอบอาชีพใดเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ 
นวัตกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ (ร้อยละ 52.4 ) และประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 44.8) 
รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในองค์กรภายในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงานสายการบิน 
ล่าม นักแปล  
           ๕) ความสนใจ… 
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5) ความสนใจเกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า  
ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจหลักสูตร ร้อยละ 44.4 ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 50.3 และไม่สนใจ ร้อยละ 5.2  

 2.2.2 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้ เกี่ยวข้อง หลักสูตร                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ท าการส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้
บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้ เกี่ยวข้อง โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เมื่อเดือน มกราคม – เมษายน               
พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 16 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจ ากัด 
(ร้อยละ 68.8) และรองลงมาคือ กิจการส่วนบุคคล (ร้อยละ 18.8) โดยผู้ให้ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่หลากหลายในสถาน
ประกอบการ เช่น ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 
ปี และเป็นสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 62.5) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ น้อยกว่า 
5 ปี และ 20 ปีขึ้นไป โดยผลส ารวจเป็นดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อความต้องการภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัลบัณฑิต หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ที่พึงประสงค์ในสถานประกอบการ 

1) บทบาทของภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความส าคัญ
มากด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น  

 เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจท างานร่วมกับบริษัทต่างประเทศ 
  มีการท างานที่รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากบุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลจาก 
   หลากหลายแหล่ง, สร้างให้เกิดความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอก 
  เป็นภาษาพ้ืนฐานที่ทุกคนควรสื่อสารได้, มีบทบาทมากเพราะต้องเชื่อมกับทั้งโลก 
  เป็นเครื่องมือที่ท าให้โลกของธุรกิจกว้างมากขึ้น เพราะเข้าถึงทุกประเทศในโลก 
  ส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
  การสื่อสารกับลูกค้า เจรจาคู่ค้า เพื่อท าข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน และในด้านการพัฒนาหา 

     ความรู้เพิ่มเติม 
 การด าเนินธุรกิจปัจจุบันต้องติดต่อต่างประเทศบ่อยครั้งซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 ตลาดในยุคปัจจุบันไม่ได้จ ากัดเฉพาะในประเทศ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบ 

       เป็นอย่างมาก 
 มีบทบาทมาก ๆ ทั้งในแง่การติดต่องานกับลูกค้า หรือผู้ที่ติดต่อเข้ามาในบางครั้งเป็น 

        ชาวต่างชาติ แม้จะเป็นประเทศข้างเคียง CLMV ก็ยังตอ้งใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ หรือ 
        ลูกค้ากลุ่มมหาชน ที่มีชาวต่างชาติเป็นพาร์ทเนอร์ ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ออีเมล์ 
        ทั้งหมด  

 ในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในตัวผลิตภัณฑ์เอง ต้องมี
มากกว่า  1 ภาษา การจัดท าคู่มือการใช้งาน 

 การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิตอลกับกลุ่มลูกค้าระดับ global 
 ต้องใช้สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศในความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  
 ภาษาอังกฤษส าคัญยิ่งในการสื่อสารกลางทุกมิติ จึงจ าเป็นต้องเติมเต็มตั้งแต่หลักสูตร 

     ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษาต้องได้ฝึกประสบการณ์ตรงมากกว่า 
     ปกต ิ
 
                      2) ความต้องการ... 
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 2) ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากในระดับใดในการ
ด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล พบว่า ร้อยละ 62.5 เห็นด้วยมากที่สุด และร้อยละ 37.5 เห็นด้วยมาก  
 ๓) การด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล พบว่า             
มีการด าเนินการอย่างหลากหลาย เช่น 

  มีการน าเอาซอฟทแวร์บริหารการจัดการภายในองค์กรน ามาใช้ และ ออกแบบสร้างโปรเจค 
   หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับโรงงาน 
  มีการท าธุรกรรมออนไลน์มากข้ึน ทั้งประชุม อนุมัติผ่าน app สั่งซื้อผ่าน app หรือแม้กระท่ัง  
    HRD ผ่าน app จากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ 
  ใช้ระบบบัญชี digital มากขึ้น 
  น านวัตกรรมมาลดขั้นตอนการท างาน ลดต้นทุน 
  มีการปรับให้ใช้งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากข้ึน ลดงานที่เป็น paper work ลง ลด 
    ขั้นตอน manual ลง 
  ปรับเปลี่ยนเพื่อท างานให้เป็นระบบมากข้ึนและรองรับการ Scalable ของระบบ จากที่ปกติ 
   ท างานเป็นรายโปรเจคแล้วจบไป มีการวางแผนระบบให้ใช้งานได้เสถียรขึ้นและท าซ้ าได้ง่าย 
   มากขึ้น 
  ปรับเปลี่ยน มีการเพิ่มปริมาณการใช้ IOT เข้ามาช่วยเพื่อลด process ลดเวลา ลดcost 
  หานนวัตกรรมใหม่ๆ มาลดต้นทุนเเละตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  มีการปรับมานานแล้ว และท าเป็นสองภาษาในการอธิบายสื่อสาร 

 ในขณะที่บางสถานประกอบการ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ หรือก าลังด าเนินการ  
 ๔) สถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับสูงมากที่สุดถึง ร้อยละ 50 และในระดับมาก ถึงปานกลาง ร้อยละ 25 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 
 ๕) ทักษะภาษาไทย ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ 
การพูด (ร้อยละ 100) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 87.5) 
 ๖) ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากท่ีสุดคือ 
การพูด (ร้อยละ 100) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 100) 
 ๗) ทักษะภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวัง
มากทีสุ่ดคือ การพูด (ร้อยละ 75) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 75) 
 ๘) ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุด
คือ การใช้และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 43.8) รองลงมาได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (office) (ร้อยละ 
37.5)  และการใช้ application ที่เก่ียวข้องกับการท างาน (ร้อยละ 37.5) (ภาพประกอบ 4) 
 ๙) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังมากที่สุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ 62.5) รองลงมาได้แก่ การตลาด (ร้อยละ 37.5) และการบริ หาร
โครงการ (ร้อยละ 31.3) 
 ๑๐) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่
ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (ร้อยละ 43.8) รองลงมาได้แก่ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (ร้อยละ 37.5), การสื่อสารและความร่วมมือ (ร้อยละ 37.5), ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (ร้อยละ 37.5) 
          ๑๑) ความคาดหวัง… 
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 ๑๑) ความคาดหวังต่อบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในการเป็น
บุคลากรในสถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้ 

 ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า-ลูกค้า 
 บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของบริษัท 
 วางแผนงานทางด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการขาย 
 น าเสนอสินค้ากับลูกค้า 
 มองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและจัดท าเสนอ Business model ให้แก่บริษัท 
 รู้จักภาษาอังกฤษในมุมของการใช้เทคโนโลยี หรือการตลาดใหม่ๆ 
 เข้าใจ เข้าถึง และสามารถประสานความร่วมมือได้กับทุกระดับ ทุกประเทศ 
 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ 
 สามารถเสนอแนะน า และมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดออนไลน์ 
 ท างานส าเร็จตามเป้า และมีผลที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีความสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้  
 มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มงานได้ด้วยตัวเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้ ท างานร่วมกับคนอื่นได้ มี

ความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 สอนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ในการเจรจาธุรกิจ ดีล และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้

ไดม้าซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ในการด าเนินธุรกิจ 
 เข้าใจด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมได้ดีในระดับหนึ่ง เพื่อปรับหรือสร้างให้เป็นภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมืออาชีพ  
 สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีให้ผู้อ่ืนได้ผ่านภาษาอังกฤษ ไม่ต้องการผู้แปลไทยเป็นอังกฤษ 

หรือใช้แอปแปลภาษา แต่ต้องการผู้เริ่มคิดตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษได้เลย ค านึงถึงผู้รับสาร หรือ
ลูกค้าได้ว่า จะรับสารแล้วรู้สึกอย่างไร 

 Creative initiatives 
 ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ แต่ต้องเป็นคนน้ าไม่เต็มแก้ว พร้อมจะเรียนรู้ และต้องมีความรับผิดชอบ 
 ช่วยเติมเต็มต่อยอดธุรกิจธุรกรรมให้สมบูรณ์ในระบบยิ่งขึ้น 

 

2.2.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ใช้ระยะเวลา 
ในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียดแผนการศึกษา ดังนี้ 
  1) จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
  2) โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาไทย... 
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 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 

ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับ 66 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 2.3 แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 2.3.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี) 
 

ตารางที่ 5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - 50 50 50 
รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

 2.3.2) แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 
    

ตารางท่ี 6  ประมาณการการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (จากสถิติ       
              การรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563)     

 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 48 48 48 48 48 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 42 42 42 
ชั้นปีที่ 4 - - - 41 41 
รวมจ านวนนักศึกษา 48 93 135 176 176 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 41 41 

 

หมายเหตุ     ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60  
      ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีท่ี 1 ร้อยละ 7.17            
      อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07 
 

 2.4 ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
เพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
               2.4.1 ประมาณ… 
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 2.4.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินใน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 7 - 8   

 

ตารางท่ี 7 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ 25,000บาท)  

 2,400,000.00   4,650,000.00   6,750,000.00   8,800,000.00   8,800,000.00  

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ข้าราชการ) 

 2,287,680.00   2,402,060.00   2,522,160.00   2,648,270.00   2,780,680.00  

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) 

 -     -     -     -     -    

รวมรายรับ 
  4,687,680.00    7,052,060.00   9,272,160.00   

11,448,270.00  
 

11,580,680.00  
   

 หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 50,000 บาทตอ่คนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 200,000 บาท 
 

ตารางท่ี 8 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 

ก. งบด าเนินการ            

1.ค่าจ้าง           

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 
คน 

  
2,287,680.00  

  
2,402,060.00  

  
2,522,160.00  

   
2,648,270.00  

   
2,780,680.00  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน                -                   -                   -                    -                    -    

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท 

 384,000.00   744,000.00  1,080,000.00   
1,408,000.00  

 1,408,000.00  

3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั ร้อย
ละ 10 

  201,600.00    390,600.00    567,000.00     739,200.00     739,200.00  

4. จัดสรรใหส้่วนกลาง ร้อยละ 
20 

  362,880.00    703,080.00  1,020,600.00  1,330,560.00   1,330,560.00  

5. ค่าบริหารจดัการหลักสตูร
ร้อยละ 20 

  480,000.00    930,000.00  1,350,000.00   
1,760,000.00  

 1,760,000.00  

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของ
วิชา 

  129,600.00    210,600.00    210,600.00     210,600.00     210,600.00  

7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

     50,000.00    100,000.00     150,000.00     200,000.00     200,000.00  
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 

8. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ในหลักสูตร 

     10,000.00       20,000.00       30,000.00       40,000.00       40,000.00  

รวม (ก) 3,905,760.00  5,500,340.00  6,930,360.00  8,336,630.00   8,469,040.00  

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์                -                   -                   -                    -                    -    

รวม (ข)                -                   -                   -                    -                    -    

รวม (ก) + (ข) 3,905,760.00  5,500,340.00  6,930,360.00  8,336,630.00  8,469,040.00  

จ านวนนักศึกษา  48 93 135 176 176 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา     81,370.00      59,143.44      51,336.00      47,367.22      48,119.55  
 

    หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน  48,119.55  บาทต่อปี   
 

   2.5 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะศิลป 

ศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 44 ,040,850.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 
33,142,130.00 บาท  
 

ข้อสังเกต 
 กองแผนงานได้วิเคราะห์เทียบเคียงค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 โดยมีงบประมาณด้านบุคลากรต่อปี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 พบว่า มีต้นทุนต่อการผลิตบัณฑิต 1 คน ตลอดหลักสูตร จ านวน 48,119.55 บาท หากค านวนเงิน
ตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ 25,000 บาท /ภาคเรียน จ านวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 169 
คน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นปี หรือเท่ากับ 42 คน/ปีการศึกษา เมื่อพิจารณาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลป
ศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแนวโน้มสถิติการรับเข้า (นักศึกษาตลอดหลักสูตร 
176 คน หรือเท่ากับ 48 คน/ปีการศึกษา)  
 2.6 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มา
วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ตามที่คณะเสนอ จ านวนการรับเข้าศึกษาตาม
แผนการรับ 50 คน/ปี เมื่อมีการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว จะมีประมาณการจ านวนนั กศึกษาเต็มเวลา                             
ปีละ 91.67 คน 
 -  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา   อัตรา 1  : 25 คน  
  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25   =  91.67/25 
       =         3.67 
             แต่หากพิจารณา… 
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 แต่หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า 
จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.69 ของแผนการรับนักศึกษาและร้อยละ  การตกออก 7.17 จะมี
ประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีละ 78.83 คน 
  -  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา อัตรา 1  : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25   =  78.83/25 
        =         3.15 
 ทั้งนี้  โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาและแผนการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว มีรายวิชาของ                               
คณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ในรายวิชาบังคับและวิชาพ้ืนฐาน จึงมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาในรายวิชาของ
คณะทั้งสอง เท่ากับ 18.33 และ 15.00 ตามล าดับ      
              2.7 ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีภาระการสอน
รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนภายในคณะ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา 
สอนวิชาบรรยาย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ เนื่องจ ากรายวิชาของหลักสูตรตาม
แผนการศึกษาส่วนใหญ่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป อีกทั้ง หลักสูตรดังกล่าวมีรายวิชาในแผนการศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ
และวิชาพ้ืนฐานที่บูรณาการสอนร่วมกันระหว่าง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
บริหารศาสตร์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรที่อาจารย์ท่านนั้น
รับผิดชอบ 

 ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. ทบทวนจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในด้านอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนให้กับคณะอื่นๆ  
 2. พิจารณาการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือคุณสมบัติของบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ความรู้
วิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ เพ่ือการบูรณาการหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงาน เป็นไปตามความคาดหวังของ  ผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 
 3. ทบทวนและเสนอแนวทางมาตรการ หรือวิธีการในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เพ่ือลดอัตราการสอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการระบบการเรียนตามแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2564 ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิตัลและนวัตกรรม ดังนี้ 

 1) การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิตัลและนวัตกรรม ในด้าน
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เนื่องจาก
คณะได้ด าเนินการใช้งบประมาณเงินรายได้เพ่ือจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนเพิ่มเติม อีกท้ังมีแผนด าเนินการใช้โปรแกรมเรียน 
 
                  ภาษาอังกฤษ… 



74 
 

ภาษาอังกฤษ Speexx เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ซึ่งคณะจักด าเนินการเสนอขอใช้งบประมาณ
และใช้โปรแกรมดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 2) การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิตัลและนวัตก รรม                         
คณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการบูรณาความร่วมมือกับคณะบริหารศาสตร์ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจากคณะบริหารศาสตร์
ร่วมประชุมกับคณะท างานร่างหลักสูตรฯ ที่คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และคณะศิลปศาสตร์อยู่
ระหว่างด าเนินการเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและจักได้น าเสนอหลักสูตรต่อไป 
 3) การน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะได้ด าเนินการโดยมอบให้
ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาให้มีความชัดเจนในประเด็นข้อเสนอแนะตามมติ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4) คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมพิจารณาประเด็นทบทวนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
โดยตระหนักถึงปัญหา เช่น อัตราการสอบไม่ผ่านและได้พยายามหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงขอเสนอมาตรการ หรือวิธีการในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิช าศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 3 แนวทาง ดังนี้ 
 4.1) การใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx โดยนักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ทั้งนี้คณะจะน าเสนอแผนการขอใช้งบประมาณรายได้
คณะศิลปศาสตร์หรือแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 4.2) การจัดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
ที่มีสมรรถนะสามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยมีการประเมินให้คะแนนเป็นเกรด แต่นักศึกษาที่
สอบผ่านวัดระดับความสามารถฯ ดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามปกติ      
 4.3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียน คณะจะจัดให้มีกลุ่มเรียนเฉพาะส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน เช่น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป แต่ยังไม่สามารถผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนบาน 1 หรือ 2 เพ่ือให้ผู้สอนกั บนักศึกษา
ออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
 2.7.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

  1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนก าหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการทบทวน
อัตราก าลัง เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 ๒) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยค านึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 2.7.2 การบริหารอาจารย์ 
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือพัฒนาด้านวิชาชีพ 

และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
                   2) การพัฒนา… 
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 2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่ 
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจ า โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์  โดยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจ ามีการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การจัดอบรม การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการจัดท าแผนการลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ
และเพ่ือให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 –            
พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาทบทวนการขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกครั้ง  โดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น หรือการบูรณาการหลักสูตรกับสาขาวิชาอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เพ่ือให้
ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน  
 

   มติที่ประชุม อนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจดิจิตัลและนวัตกรรม และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

               ๔.๑.๒.๒  การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
              พ.ศ. 2564 

          ผู้ อ าน วยการกองแผนงาน   น า เสนอที่ ป ระชุ ม เพ่ื อ พิ จารณ า                    
ด้วยกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ได้มีผลบั งคับใช้ เป็นกฎหมายโดย ประกาศใน                                      
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนด
มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  

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

1. เสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามความในข้อ 13 ของกฎกระทรวงฯ 
เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 
และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564) 
 
 
                    ๒. เตรียมความพร้อม… 
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2. เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลัง
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ตามในข้อ 13 ของ
กฎกระทรวงฯ (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564) และเสนอต่อ สป.อว. (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564) 

3. เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนอ่ืน เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ตามความในข้อ 28 
ของกฎกระทรวงฯ (เดือนตุลาคม 2564) 
 

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

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  

2.  มหาวิทยาลัย ก าลังด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 
และโดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นเสมือนก้าวที่ 2 ของการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีสาระของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือ มีเป้าหมายเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้เริ่มประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ (1) กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  (2) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และ (3) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13  นั้น กองแผนงาน ขอเสนอสรุปแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
เดือนมีนาคม 2564  สภามหาวิทยาลัย จัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
- 

9  และ 19  เมษายน 
2564 

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
เพ่ื อประเมินความส าเร็จของ (ร่ าง) นโยบายสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการประเมินตาม
การจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา (โดยเน้นกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) 

1. การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 
2.(ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ม.อบ. 
พ.ศ. 2566 -2570 

5 พฤษภาคม 2564 แ น ว ท า งก า ร ด า เนิ น ต า ม ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 วัน
พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564  

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.
2564 

5 -1 0  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2564 

การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  
1. (ร่าง) คณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพ่ือ
การจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (ประธาน: 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

2. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ประธาน: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.
2564 



77 
 

ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
วิชาการ)  

3. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ (ประธาน: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  

4. (ร่ าง) คณ ะกรรมการจัดท า (ร่ าง) ยุทธศาสต ร์มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

1 – 15 พฤษภาคม 
2564 

กองแผนงาน สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

(ร่าง) นโยบายสภา     
ม.อบ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ 

๕ - 28 พฤษภาคม 
2564 

1. กองแผนงาน ด าเนินการและจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1.1 ศึกษาเกณฑ์และแนวทางการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ก าหนด (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3) 
1.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ซึ่งมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 
และ (2) ตัวชี้ วัดเพ่ือศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้ ง 4 กลุ่มตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

2. ประชุม คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดประชุมย่อยเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญ 

3. ประชุม คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ  จัดประชุมย่อยเพ่ือก าหนดประเด็น
ส าคัญ 

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.
2564 

29 พฤษภาคม 2564 ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
1. ตัวชี้ วัดและค่าเป้ าหมาย ใน (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
2. (ร่าง) คณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพ่ือ
การจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และคณะท างาน
ที่เก่ียวข้อง 

3. ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่ม
ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

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

5 - 6 มิถุนายน 2564 จัดการประชุม คณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (กองแผนงาน) 

2. พิจารณากรอบ หรือประเด็นส าคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะท างานแผนความเป็นเลิศฯ) 

3. พิจารณากรอบ หรือประเด็นส าคัญของ (ร่าง) แผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  (คณะท างานแผน

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 
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ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
ผลิตก าลังคนฯ) 

16 - 18 มิถุนายน 
2564 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เสนอวาระพิเศษ) 

- 

26 มิถุนายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

- 

10 - 11 กรกฎาคม 
2564 

จัดการประชุม คณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ เพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 2 

1. ผลการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่ มตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด (กองแผนงาน) 

2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะท างาน
แผนความเป็นเลิศฯ) 

3. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
(คณะท างานแผนผลิตก าลังคนฯ) 

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

14 - 16 กรกฎาคม 
2564 

รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เสนอวาระพิเศษ) 

- 

31 กรกฎาคม 2564 ประเด็นเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบดังนี้ 

1. ผลการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่ มตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  

2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 

สิงหาคม - กันยายน 
2564  

กองแผนงาน ส่งข้อมูลไปยัง สป.อว โดยมีการด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 

1. สป.อว พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น  
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นต่อผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
2.1 ผลการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด 
2.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.3 แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ

ประเทศ   
3. รัฐมนตรี ประกาศก าหนดให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดกลุ่ม
สถาบัน การศึกษา ต่อไป 

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พฤศจิกายน 2564 – 
มีนาคม 2565 

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

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ม.อบ. พ.ศ. 2566 -
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ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
2570 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

 

ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และเพ่ือการประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานและท าการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  กองแผนงาน จึงขอเสนอ
รายนามส าหรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. (ร่าง) คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

1. กรรมการสภาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) *   ที่ปรึกษา 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการคนที่ 1 
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร    รองประธานกรรมการคนที่ 2 
5. ผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  กรรมการ 
6. รองอธิการบดี ทุกฝ่าย   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกฝ่าย   กรรมการ 
8. คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย   กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการ ทุกส านัก   กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
11. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนด 
       ๓. แต่งตั้ง… 
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3. แต่งตั้ง คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

4. พิจารณา แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

5. เสนอผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้ง แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแผนการ
ผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ต่อ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ 

6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ *  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เสนอรายชื่อกรรมการสภาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ             
เพ่ือแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษา 
 **  สภามหาวิทยาลัยเสนอพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส าน ักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ด้วย ตามกฎกระทรวงข้อ 13  
 

2. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ประธานคณะท างาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  คณะท างาน  
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย คณะท างาน 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  คณะท างาน 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  คณะท างาน 
6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   คณะท างาน 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์   คณะท างาน 

 ๙. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ  คณะท างาน 
                 อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์   
  ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์  คณะท างาน 
   อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  คณะท างาน 
   ประธานสภาอาจารย์   

๑๒. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   คณะท างาน 
 สังกัดส านักงานอธิการบดี  

1๓.  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  คณะท างานและเลขานุการ 
 สังกัดส านักงานอธิการบดี   
1๔. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 สังกัดส านักงานอธิการบดี 
1๕. นายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
1๖.  นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สังกัดส านักงานอธิการบดี 
1๗.  นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดส านักงานอธิการบดี 
        โดยให้… 
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โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสอดคล้องกับ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองและเลือกสังกัดกลุ่ม ตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
 

3. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะท างาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  คณะท างาน 
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    คณะท างาน 
๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะท างาน 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์        คณะท างาน 
๗. คณบดีคณะบริหารศาสตร์   คณะท างาน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงษ์รักษ์   คณะท างาน 
 อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์  
9. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  คณะท างานและเลขานุการ 
 สังกัดส านักงานอธิการบดี  
10. นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
11. นางสาววิริญญา  ชรูาษี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สังกัดส านักงานอธิการบดี   
 

โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  ให้ความ

สอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองและเลือกสังกัด
กลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. แนวทางการด าเนินงานตามกฎหมายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
๒. (ร่าง) คณะกรรมการเพ่ือการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

และท าการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 

   มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แน วทางการด า เนิ น งาน ต ามกฎ ห มายการจั ด กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ และนางสีลาภรณ์  บัวสาย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
              4.๑.๒.๓  การพิจารณา… 
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               4.๑.๒.๓  การพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   พ.ศ. 256๔ – 256๕ 

                      ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่             
สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้
หมดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ด้านต่างๆ ไว้ ๒ ด้าน คือ 

๑) ด้านการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ    

 คณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ ด้านการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการจัดท า
ร่างนโยบายฯ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รายงานผลการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทาง
คณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ประเด็นแนวทางการด าเนินงานที่ต้องมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญ และตัวชี้วัดการด าเนินงาน  และให้เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ต่อไป 
 บัดนี้  คณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 

   มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ทบทวนและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  ๔.๑.๒.๔  ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  
    ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และขอความความเห็นชอบ  

    รา่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือ 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. …. และ 

         ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรร 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 

          อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  เนื่องด้วย สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ภายในกระทรวงฯ วางมาตรการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน และการเดินทางของบุคลากรใน
สังกัด รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ดังนี้   

 

    ข้อ 5. มาตรการ... 
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ข้อ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

5.1 ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ  

5.2 ลดค่าเช่าพ้ืนที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนตามความ
เหมาะสม 

 5.3 ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมต่อไป 

สืบเนื่องจากข้อมูลเดิมในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 มาตรการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา 
บุคลากร และผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563                   
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่ วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10                                  
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยออกเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม                                
ครั้งที่ 10/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 3 มาตรการ ดังนี้  

มาตรการที่ ๑  มาตรการช่วยเหลือส าหรับนักศึกษา 
(๑) การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
(๒) การผ่อนผันระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผัน

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีคณะต้นสังกัด ตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓) การช่วยเหลือค่าเช่าหอพักร้อยละ 10 ส าหรับหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  
(๔) การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน  
(๕) การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก การให้บริการ

ห้อง VDO Studio Room เป็นต้น  
(๖) สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ เช่น  

- ศูนย์ช่วยเหลือ UBU Students โดยส านักงานพัฒนานักศึกษา  
- ประสานการรับ -ส่งอาหาร Delivery ส าหรับนักศึกษาหอพักโดยส านักบริหารทรัพย์สิน 
และสิทธิประโยชน์  
- บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

 มาตรการที่ ๒  มาตรการส าหรับผู้ประกอบการ 
  การยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าจ้างเหมาบริการล้างจาน ส าหรับ
ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3  เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 
 

       มาตรการที่ ๓...   
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 มาตรการที่ ๓  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
(๑) จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย ตามความสมัครใจ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๒) จัดให้มีระบบส ารวจการเดินทางและประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาและบุคลากรผ่านแอปพลิเค

ชัน Hug UBU (Application Hug UBU) เพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19)  

(๓) จัดให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยา และการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ 
(PUI) โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(๔) สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัล เพื่อการท างานออนไลน์ (Work From Home, การประชุม, การ
ปฏิบัติงาน, การเรียนการสอน) 

(๕) จัดให้มีมาตรการ Big Cleaning และระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารส าหรับอาคารเรียน 
และอาคารส านักงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

(๖) ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสนามส ารองของจังหวัดอุบลราชธานี   

ทั้งนี้ในการการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ซึ่งต้องด าเนินการโดยวิธีการงบประมาณ โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 27,566,800 บาท และ
ด าเนินการโดยการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนั้น จ าเป็นต้องตรา
เป็นระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัย จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ร้อยละ ๑๐ ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. …. และ ร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
  1. เพ่ือโปรดทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  2. เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ ส าหรับ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ….  และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม 1. รบัทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
      2. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ 
ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย                
ความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ….  และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 
 
 
 

          ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
          อุบลราชธานีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

       ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายประเสริฐ  โสนะจิตร  นิติกรปฏิบัติการ 
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
      1) ตามที ่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยแต่งตั้งกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล             ประธานกรรมการ 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายวิเศษ  ภูมิวิชัย                                       กรรมการ 
อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  

3. นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูรปิรีชา                      กรรมการ 
ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินช าราบ   

4. นางสาววนาลักษณ์  มุ่งพิงกลาง                      กรรมการ 
ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายสุชินต์  ดรุณพันธ ์                                กรรมการ 
ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

6. นางรินทร์ลภัส  ชัยหิรัญกิตติ ์                        กรรมการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 

7. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี                        กรรมการ 
ต าแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 
 

  2) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 2562 แต่งตั้งนาย
วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการแทน นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา       
ที่ขอลาออก และแต่งตั้งนายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ เป็นกรรมการแทน                        
นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

 3) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งที่ 1/256๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ 25 มกราคม 256๓ แต่งตั้ง                    
นายทรงพล อินทเศียร ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็น กรรมการแทน นายสุชินต์  ดรุณพันธ์                                              
ซึ่งเกษียณอายุราชการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

   4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไว้ดังนี้ 

 
 

    ข้อ 8 ก าหนดว่า… 
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ข้อ 8 ก าหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย  

(๑) ประธาน ซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  

(๒) กรรมการ ซึ่งเลือกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย             
ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวนสามคน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ทางด้านกฎหมาย ด้านบริหารราชการ และด้านบริหารงานบุคคล จ านวนสามคน 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

ให้หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการเป็นเลขานุการ และนิติกรส านักงานกฎหมายและนิติการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรเป็นอย่างอ่ืน” 

และมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก
กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๕ วรรคสาม ก าหนดว่า “ให้อธิการบดีเสนอชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/-        
ว1369 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 แจ้งเวียนให้ส านักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย ส านัก ส านักงาน และหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าเสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งคน
และพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าห้าปีเพ่ือเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ตนสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์  ด้านกฎหมายจ านวนหนึ่งคน ด้านบริหารราชการแผ่นดินจ านวนหนึ่งคน และด้าน
บริหารงานบุคคลจ านวนหนึ่งคน เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ภายในวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/ว309 ลงวันที่ 12 มีนาคม 256๔ 
ขยายเวลาให้ส านักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย ส านัก ส านักงาน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขฯ์ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๔  

 6) ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/412             
ลงวันที่ 2 เมษายน 256๔ เสนออธิการบดีเพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานเดียวกันจ านวนสามคน และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านบริหารราชการแผ่นดิน และด้านบริหารงาน
บุคคล จ านวนสามคน เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกและมีการตอบตับการทาบทามแล้ว จักได้ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 256๔ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ในการนี้ อธิการบดีได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
(๑) นางปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
(๒) นายทรงพล  อินทเศียร  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(๓) นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

 
    2. ผู้ทรงคุณวุฒิ… 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018100113000925.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018100113000925.pdf
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านต่างๆ 
ดังนี้  

(๑) ด้านกฎหมาย คือ นางสาววนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ ส านักงาน
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
(๒) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน คือ นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
(๓) ด้านบริหารงานบุคคล  คือ นายวิเศษ ภูมิวิชัย อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖4 ถึงผู้ที่

ได้รับการคัดเลือกทั้งหกท่านดังกล่าวเพ่ือทาบทามว่าประสงค์จะเป็นกรรมการหรือไม่ โดยบุคคลดังกล่าวได้ตอบรับและ
ไม่ขัดข้องในการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้ งบุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ ใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

  มติที่ประชุม  อนุ มัติ แต่ งตั้ ง ให้บุ คคลดั ง มี รายนามต่อไปนี้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ น        
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล   ประธานกรรมการ  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       
2.  นายวิเศษ ภูมิวิชัย                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 
     อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
3.  นายวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
     อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
4.  นางสาววนาลักษณ์  มุ่งพิงกลาง         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
     นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
5.  นางปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล            กรรมการ 
     อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
6.  นายทรงพล  อินทเศียร                   กรรมการ 
     อาจารยป์ระจ า คณะศิลปศาสตร์ 
7.  นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์               กรรมการ 
     อาจารยป์ระจ า คณะรัฐศาสตร์ 
8.  นายนราธิป  อาษารักษ์                  เลขานุการ 
     หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
9.  นายชาติชาย  เมาลีชาติ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
     นิติกรปฏิบัติการ 
10.  นายประเสริฐ  โสนะจิตร             ผู้ช่วยเลขานุการ 
       นิติกรปฏิบัติการ 
 

 

         ๔.๒.๒  ขออนุมัติ… 
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     ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    อธิการบด ีน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕ เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และ
เปิดเผยผลการประเมินให้ประชาคมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า ประกอบกับ   

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน” จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

(ก) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ 
(ข) กรรมการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
(ค) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และให้

เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน เป็นไปตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕54   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของกรรมการ

ตามข้อ 7 (ข) ของข้อบังคับฯ จ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดั บคณบดีหรือเทียบเท่า  เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 8 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

1.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี     
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

๑. นายนรินทร  บุญพราหมณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์ 2 เม.ย. 61 – 1 เม.ย. 65 2 ป ี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 28 ก.พ. 62 – 27 ก.พ. 66 2 ป ี

 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
  

รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 
๑. นายศักดิส์ิทธ์ิ  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 31 ม.ค. 62 – 30 ม.ค. 66 2 ป ี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ วาระที่ 1 : 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 63    4 ป ี
  วาระที่ 2 : 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 67  

 
 
 
 
 
 

 

  1.3 กลุ่มสาขา... 
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1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

๑. รองศาสตราจารยส์ุรศักดิ์ ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ 1 พ.ค. 61 – 30 เม.ย. 65 2 ป ี
๒. รองศาสตราจารยร์ุ่งรศัมี  บญุดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ 1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 66 2 ป ี
๓. นายฐิติพล  ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ วาระที่ 1 : 1 ก.พ. 59 – 31 ม.ค. 63 4 ปี 
  วาระที่ 2 : 1 ก.พ. 63 – 31 ม.ค. 67  

 

1.4 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ   
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  
สุริยา 

ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 66 2 ป ี

 

 2. ขออนุมัติยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน เนื่องจากครบวาระการด ารง
ต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว  จ านวน 3 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

2.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  
จึงวิมุติพันธ ์

คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

วาระที่ 1 : 26 ก.พ. 56 – 24 ก.พ. 60 4 ป ี
วาระที่ 2 : 26 ก.พ. 60 – 24 ก.พ. 64 

 

2.2 กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

๑. นายแพทย์นิรันดร์   
พิทักษ์วัชระ 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1 ธ.ค. 59 – 30 พ.ย. 63 4 ป ี

 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  ครบระยะเวลา 

1. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์ วาระที่ 1 : 1 เมษายน 56 – 31 มี.ค. 60 4 ป ี
  วาระที่ 2 : 29 พ.ค. 60 – 28 พ.ค. 64  

 

ทั้งนี้  คณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งคณบดีแล้ว ในขั้นตอนการสรรหาคณบดี  
คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการขอรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
คณบดีในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา  ปัญหา อุปสรรค  ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็ง  โอกาสในการพัฒนาคณะ และงานส าคัญ
ที่คณะควรด าเนินการในระยะ 4 ปี ข้างหน้า ทั้งด้านวิชาการ วิจัย  บริหารการเงินและงบประมาณ บริหารงานบุคคล 
และประกันคุณภาพ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ  และ
เผยแพร่ให้ประชาคมทราบ การด าเนินการดังกล่าวท าให้ทราบผลการด าเนินงานของคณะที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูล ใน
การปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า   ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ 5 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
  อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 เคยมีมติให้เว้น
การประเมินหัวหน้าส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งครบระยะเวลา 4 ปี จ านวน 2 หน่วยงาน คือ  คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์  เนื่องจากช่วงระยะเวลาการด าเนินการไม่สอดคล้องที่จะให้
ด าเนินการได้  
 
              จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของกรรมการ

ตามข้อ 7 (ข) ของข้อบังคับฯ จ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า   เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 8 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

1) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

กลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๑.๑.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
(๑) นายนรินทร  บุญพราหมณ์  

   
คณะเกษตรศาสตร์ ๑. 

๒. 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  

ปุษยตานนท์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑. 

๒. 
๑.๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

(๑) นายศกัดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณะเภสัชศาสตร์ ๑. 
๒. 

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ๑. 
๒. 

๑.1.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

  

(๑) รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง คณะศิลปศาสตร์ ๑. 
๒. 

(๒) รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว
  

คณะบริหารศาสตร์ ๑. 
๒. 

(๓) นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณะรัฐศาสตร์ ๑. 
๒. 

๑.1.4 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ   

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้ อ านวยการส านั ก
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
เครือข่าย 

๑. 
๒. 

 

2) แต่งตั้งเลขานุการซ่ึงแต่งต้ังจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธกิารบดี  
อธิการบดี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นเลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ทุกชุด 
2. ขออนุมัติยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

และพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว  จ านวน 3 ส่วนงาน  ดังนี้ 
1) กลุ่มสาขาวิชา… 
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1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี     
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
- นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
-  นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ประกอบด้วย   

- รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ประกอบด้วย 
- ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต 
- รองศาสตราจารย์นพ.สุธรรม  ปิ่นเจริญ 

3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 
- รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
- นางสีลาภรณ์  บัวสาย 

4) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ    ประกอบด้วย 
- รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 

 

และอนุมัติแต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานทุกชุด 

๒. อนุมัติให้ยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  ซึ่งครบวาระการด ารง 

ต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว จ านวน 3 ส่วนงาน ตามทีเ่สนอ 
 

 ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๓๑๖ คน 
                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จกา รศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๓๑๖ 
คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 (๑) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ คน 
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๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๔  คน  ดังนี้ 
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   (๑) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
๓.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑ คน 
๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 
๓.๔ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื อการจัดการ จ านวน ๑ คน 
๔. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๑,๓๑๐  คน  ดังนี ้
๔.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๙ คน 
(๓) สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๒ คน 
(๔) สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จ านวน ๑ คน 
(๕) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ คน 
(๖) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๒ คน 

๔.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๑๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๒๑ คน 
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑๒ คน 
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๕๗ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๒ คน 
(๕) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๘ คน 

๔.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๗๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื องกล จ านวน ๔๔ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๙ คน 
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ งแวดล้อม จ านวน ๕ คน 
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๙ คน 
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๔.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้     
 (๑) สาขาวิชา การท่องเที ยว จ านวน ๙ คน 
(๒) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
(๔) สาขาวิชา ภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร จ านวน ๓ คน 
(๕) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื อสาร จ านวน ๒ คน 

 
(๖)   สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษา   
      และ วัฒนธรรมเวียดนาม จ านวน ๑ คน 
(๗) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื อสาร จ านวน ๘ คน 

๔.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑๐๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร ์ จ านวน ๑๐๗ คน 

๔.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕๐๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา – (บัญชีบัณฑิต) จ านวน ๑๔๒ คน 
(๒) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑๕๕ คน 
(๓) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๕ คน 

                                                                                                          
(๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๖๕ คน 

(๕) 
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๗ คน 

(๖) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๐๖ คน 
(๗) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๙ คน 
(๘) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื อการจัดการ จ านวน ๑๙ คน 

๔.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๘ คน 
(๔) สาขาวิชา อนามัยสิ งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 

๔.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศลิป์ จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ คน 

๔.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๗๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๑๗๙ คน 
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๔.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๐๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑๐๓ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ น จ านวน ๕๕ คน 
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๔๖ คน 
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ น จ านวน ๓ คน 

๔.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๓ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔ คน  และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๓๑๐ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑,๓๑๖ คน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) 
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  และปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔)  จ านวน ๑๒ คน             
แจงตามระดับการศึกษาดังนี ้

 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๘ คน  ดังนี้ 
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคพิเศษ) 

     ๑.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๒  คน 
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

 -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน ๒ คน  
     ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๑.๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๑  คน 
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร   จ านวน ๑ คน  
     ๑.๒.๒ คณะบริหารศาสตร์        จ านวน  ๕  คน 

  (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๕ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    -  สาขาวิชา       จ านวน ๕ คน 

   ๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๔ คน  ดังนี้ 
     ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

    ๒.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒  คน 
                  (๑) หลักสูตร… 
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 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน ๒ คน 

     ๒.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
 (๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

       -  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา   จ านวน  ๑ คน 
                  -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ           จ านวน   ๑ คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท                
จ านวน ๘ คน  และระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑๒ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๕  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรา 
       ก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                   
ตามข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี  ประธาน 
    (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

    และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน   
    (๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน  กรรมการ 

(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน  กรรมการ 
  (๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔) ให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ 

ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ 

... 

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 5/2561 สั่ง ณ วันที่  27 เมษายน 2561  เนื่องจาก 
กรรมการตามข้อ (2) และ (๔) ครบวาระการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดคราวละสองปี ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้มีการ
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีแทนผู้ด ารงต าแหน่งเดิมที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนั้น จึง
เห็นสมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แทนชุดเดิม  

ส าหรับการเสนอชื่อผู้ร่วมเป็นกรรมการฯ ตาม (4) และมอบหมายผู้ร่วมเป็นกรรมการฯ ตาม (3) 
และ (5) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 ได้เสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการฯ ตาม (๔)  ได้แก่ 
               (๑) นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา… 
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(๑)  นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
(๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. อธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดี เป็นกรรมการฯ ตาม (3)  ได้แก่  
- นายฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. อธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ตาม (5) ได้แก่  
- นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
    ๑. คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่น้อยกว่า 

สองคน เป็นกรรมการ 
(1) ................................................................................................................................................. 
(2) ................................................................................................................................................. 

  2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 

(๒) .......................................................................................... 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 

(๓) .......................................................................................... 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 

 (๔) นายฐิติเดช ลือตระกูล  
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  กรรมการ 

 (๕) นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   
          คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ  
 (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์   
          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ  
 (๗) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ  
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับ
กรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ประธานกรรมการ 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(๒)  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

       (๔)  นายฐิติเดช ลือตระกูล… 
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(๔)  นายฐิติเดช ลือตระกูล         กรรมการ 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
(๕)  นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา          กรรมการ  

      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

(๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์   กรรมการ  

      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

(๗)  นายอรรถพงศ์ กาวาฬ          กรรมการและเลขานุการ 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
                                 ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
               สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ 
มื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.
เดิม)  รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น         
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๖ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๓๐๑ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ใน
หลักสูตรแล้ว ๑๓ รุ่น จ านวน ๒๒๗ คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งด้าน
การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ หรือด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประเทศ
อ่ืน ๆ ในประชาคมโลก เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ 
ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ มี ๒ วิชาเอก ๑) การค้าและ
การตลาดระหว่างประเทศ (International Trade and Marketing) และ ๒) การจัดการโลจิสติกส์  (Logistics 
Management) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จ านวน ๒๔ หน่วยกิต (แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน ๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอน 

              เป็นภาษาอังกฤษ… 
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เป็นภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้  ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน – เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีละ 
๕๐ คน  (วิชาเอกละ ๒๕ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย ๔๒,๐๖๘ บาทต่อคนต่อปี 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อคน
ต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ Mrs.Bemnenui Nadinuel และนายคมทัศน์ -       
ทัศวา 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 
จึงเสนอประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้
เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ 
CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔                  
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียน  การสอนครั้งแรกตามมติ                         
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น                     
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๖ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๔๑ คน และมี
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๐ รุ่น จ านวน ๔๔ คน (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๗ คน และแผน ก                  
แบบ ก๒ จ านวน ๓๗ คน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
จุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธามีความรู้และ
ทักษะทางปัญญา สามารถบูรณาการองค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมโยธา 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น าและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร ๒ ปี ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต  

 

        ประกอบด้วย… 
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ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 8 หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์                 
จ านวน ๓๖ หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ              
จ านวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนรับ
นักศึกษา ๘ คนต่อปี (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖ คน)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี คิดเป็นจ านวน ๑๕๖,๕๓๐ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
แผน ก แบบ ก๑ ภาคการศึกษาละ ๓๓,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๖๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และแผน ก แบบ ก๒      
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์ธันยดา พรรณเชษฐ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การขอปรับปรุ งหลั กสู ต รดั งกล่ าว  ผ่ านการเห็ นชอบจากที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการประจ า                                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. ๒๕๖๔  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุง
ครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษา
ในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๐ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒๒ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๓ รุ่น จ านวน ๔ คน (แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมี
จุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิศ วกรรมโยธาในระดับสากล           
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมโยธา  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น      

            ปีการศึกษา… 



100 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร ๓ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 
๗ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ            
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการ
เรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๓ คนต่อปี  ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี จ านวน ๒๙๐,๘๒๕ บาทต่อคนต่อปี  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์ธันยดา พรรณเชษฐ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. ๒๕๖๔  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
                                     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุง
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียน
การสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ มีการปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้ว ๓  ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ , ๒๕๕๕  และ ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๒๓ รุ่น                             
มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒,๒๙๑ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๐ รุ่น                 
จ านวน ๑,๙๔๘ คน           
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามการปรับปรุงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะการจัดการทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  
               ประยุกต…์ 
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ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญา
ตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ มี ๒ วิชาเอก ๑) การเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และ ๒) การจัดการธุรกิจองค์กร (Business Management) จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และหรือนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ปีละ ๑๕๐ คน ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย ๒๐,๐๓๘ บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน ๘๐,๑๕๒ บาทต่อคน เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ นายธรรมวิมล สุขเสริม สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขรหัส 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จ านวน ๓ รายวิชา ของหลักสูตรเภสัชศาสตร 
       บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การแก้ไขรหัสรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๒ รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ของหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ 

 

 

 

 

                รหัส... 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๒ รายวิชา 
๑) ๑๕๐๖ ๕๑๘ เภสัชบ าบัด ๔ (Pharmacotherapy IV) ๔ (๓-๓-๖) 
๒) ๑๕๐๖ ๕๑๙ เภสัชบ าบัด ๕ (Pharmacotherapy V) ๔ (๓-๓-๖) 
กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 
๓) ๑๕๐๖ ๕๓๐ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

(Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patients) 
๓ (๒-๓-๔) 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: การแก้ไขรหัสรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จ านวน ๓ รายวิชา ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือจะได้ส่งให้งานทะเบียนนักศึกษาและประมวล กองบริการการศึกษา 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์ 
   การประเมินผลและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา    คณะศิลปศาสตร์ 

ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยขอปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ วิชา ๑๔๔๙ ๔๙๗ การฝึกงานทางการท่องเที่ยวและการบริการ จากเดิม ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาไว้ แก้ไขเป็น มีเกณฑ์การประเมินผลแบบไม่มีค่าคะแนน (S หรือ U) ไม่
น ามาคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) พร้อมทั้งปรับปรุงจ านวนชั่วโมงของรายวิชา 
จากเดิม ๓(๓-๐-๖) แก้ไขเป็น ๓ หน่วยกิต แทน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลของรายวิชาและเกิดความ
ชัดเจนในการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลและจ านวน
ชั่วโมงของรายวิชา ๑๔๔๙ ๔๙๗ การฝึกงานทางการท่องเที่ยวและการบริการ ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
                 ๔.๓.๗  การปรับปรุง... 
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  ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๓ หลักสูตร                
      สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๒๑  
เมษายน  
๒๕๖๓ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน ๒ คน (วิชาเอกพืชสวน/วิชาเอกวิทยาการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว) เนื่องจากมีอาจารย์ย้าย
สังกัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน ๑ 
คน คือ นายวรงศ์ นัยวินิจ และปรับไปเป็นอาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน 
คือ นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๖  
ธันวาคม  
๒๕๖๒ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน ๒ คน (วิชาเอกพืชสวน/วิชาเอกวิทยาการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว) เนื่องจากมีอาจารย์ย้าย
สังกัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน ๑ 
คน คือ นายวรงศ์ นัยวินิจ และปรับไปเป็นอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน 
คือ นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเภสัชศาสตร ์
๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๓  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ และรองศาสตราจารย์ 
วริษฎา ศิลาอ่อน เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

    จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดบัต่อไปจะได้เสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับโครงสร้าง 
    หลักสูตรของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับโครงสร้างหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

๑) แยกแผนการศึกษา ออกเป็น ๒ แผน ได้แก่ แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา เพ่ือให้มีความชัดเจนใน
การวางแผนการศึกษาของนักศึกษา 

๒) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ โดยย้ายรายวิชา ๑๓๐๒ ๓๑๕ การ
ฝึกงาน (Practical Training) และรายวิชา ๑๓๐๒ ๔๐๓ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering 
Project) ไปอยู่ กลุ่ม ๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพ่ือนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ
ศึกษา มีสมรรถนะหลักเท่ากัน 

๓) เพ่ิมค าอธิบายในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
๔) ย้ายกลุ่มวิชา ๒.๓.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไปเป็น ๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเพ่ิมค าอธิบายส าหรับนักศึกษาแผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา เพ่ือให้มีความชัดเจนในการ
เลือกเรียนรายวิชาถูกต้องตามแผนการศึกษา 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ หน่วยกิต 
   ๑.๑) กลุ่มภาษา                                 ๑๕ หน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต 
   ๑.๒) กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์         ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
   ๑.๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ                  ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
   ๑.๔) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป               ๓ หน่วยกิต ๓ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ หน่วยกิต ๑๑๒ หน่วยกิต 
    ๒.๑) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน                                        จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ๔๘ หน่วยกิต 
    ๒.๒) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          จ านวน ๔๙ หน่วยกิต ๔๙ หน่วยกิต 
    ๒.๓) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                      ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 
    ๒.๔) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     จ านวน ๓ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต ๑๔๘ หน่วยกิต 

 

๕) ปรับชื่อกลุ่มวิชาในแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
      ๖) ปรับจ านวน... 
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๖) ปรับจ านวนชั่วโมงของรายวิชา ๑๓๐๒ ๓๑๕ การฝึกงาน (Practical Training) และรายวิชา ๑๓๐๒ 
๔๐๓ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project) เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการระบุหน่วยกิต 
รายวิชาฝึกงานและรายวิชาโครงงานของมหาวิทยาลัย 

 
 

ล าดับ รหัสและช่ือรายวิชา เดิม ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๑ ๑๓๐๒ ๓๑๕ การฝึกงาน (Practical Training) ๑(๐-๐-๔๐) ๑ หน่วยกิต 
๒ ๑๓๐๒ ๔๐๓ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

                (Industrial Engineering Project) 
๒(๐-๖-๐) ๒ หน่วยกิต 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีกระทบโครงสร้าง                   
หลักสูตร: การปรับโครงสร้างหลักสูตรของหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาวิศวกร พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเริ่มแรกนั้นเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๓๓  สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๓๑ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๕ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๓๓ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวม
ทั้งหมด ๓,๓๘๗ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๙ รุ่น จ านวน ๓,๒๐๕ คน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตร                  
ปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ                      
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
วิทยาศาสตร์การเกษตร การผลิตสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมระบบการผลิตด้วยระบบ
ดิจิทัล ยกระดับผลผลิตทางเกษตรเพ่ือการส่งออก การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตสารอาหารส าคัญเพ่ือสุขภาพ และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนและประเทศ         

                มีจิตส านึก… 
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มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม พ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิ
ปัญญาไทยและความพอเพียง เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา                 
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                               
ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๙๘ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๒๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๔๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๓๒๐ คน/ปี                               
(วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๘๐ คน วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๘๐ คน วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๘๐ คน และวิชาเอก
ประมง จ านวน ๘๐ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๕,๗๐๗.๕๑ บาทต่อคนต่อปี เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๑๒ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา  
คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใน
รายละเอียดของหลักสูตร ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งนับเป็นพ้ืนฐานส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของในศตวรรษที่ ๒๑ และในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ              
การคิด เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สิ่งเหล่านี้นับเป็นหัวใจส าคัญที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีวิตและในการเรียนรายวิชาที่ซับซ้อนมากขึ้น              
ตามโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท ารายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย รูปแบบ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ แผนพัฒนาปรับปรุง รายวิชา การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      

การพัฒนา… 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน Curriculum Mapping และขอปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัย จ านวน ๘๕ รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาที่สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑๖ รายวิชา รายวิชาที่สังกัดภาควิชาเคมี จ านวน ๒๐ รายวิชา รายวิชาที่สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑๓ รายวิชา รายวิชาที่สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๖ รายวิชา 
และวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐ รายวิชา โดยให้มีผลกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพและหรือรายวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔              
เป็นต้นไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณารับทราบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ         
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 

         ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. …. 
         รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่  สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ได้อนุมัติการขอเพ่ิมเติมแก้ไข 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....   โดยเพ่ิมชื่อปริญญาสาขาวิชาใหม่ จ านวน ๔ สาขาวิชา 
ดังนี้ 
 ๑)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด. 

(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ศป.ม. 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

๔) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 
           ซึ่งงานมาตรฐาน… 
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ซึ่งงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ตามหนังที่ อว ๐๖๐๔/๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ สป.อว.  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติ
การเปิดหลักสูตรใหม่และมีการใช้ชื่อปริญญาใหม่อีก จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นชื่อปริญญาใหม่ที่ยังไม่มีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยชื่อปริญญา
ที่เสนอนี้ เป็นชื่อทีถู่กต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรได้ติดตามร่างพระราชกฤษฎีกาใน ๔ สาขาวิชาข้างต้น รวมทั้งหารือแนว
ทางการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมอีก 1 สาขาวิชา กับ สป.อว. โดย สป.อว. เสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาไปใหม่โดยให้รวมเป็นฉบับเดียวกัน  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา อนุมัติการขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …. โดยเพิ่มชื่อปริญญาสาขาวิชาใหม่ ดังนี้ 
 (๑)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

(๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

(๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
   (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด. 

(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ศป.ม. 
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

 (๔) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.”  
  (ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.” 

(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.” 
(๕) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

   (ก) เอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” 
   (ข) โท  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
   (ค) ตรี  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 
 ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

            จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ….    
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

      ๔.๔.๒  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
          สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดให้บริการทางการแพทย์โดย
ด าเนินการตรวจรักษาและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เหมาะสมกับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไว้ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงด าเนินการจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... ส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็น ซึ่งต่อมาส านักงานกฎหมาย
และนิติการได้แจ้งผลการพิจารณา โดยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว
และจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
บริการสุขภาพอนามัยและการบริหารงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมถึงระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบ  
 ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ตรวจสอบร่างระเบียบฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาด าเนินการ โดยแจ้งว่า ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบตามที่เสนอและให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการ
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (เอกสารหมายเลข 4) 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (เอกสารหมายเลข 5) 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการปรับแก้ไขร่างระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจทานร่างระเบียบดังกล่าว ต่อมา 
ส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทราบ โดยแจ้งว่า ร่าง
ระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและแก้ไขจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2564 แล้ว จึงขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป (เอกสารหมายเลข 6) ซึ่งสาระส าคัญของร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... สรุปได้ดังนี้ 
 (1) ก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 

                   ในแต่ละภาค… 
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ในแต่ละภาคการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (2) นักศึกษาได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (2.1) เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งประเภทผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน 
       (2.2) เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืนของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน เฉพาะเหตุที่มีความจ าเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลอื่นของทางราชการ หรือเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
    (2.3) เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก เป็นครั้งคราว
เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความ
จ าเป็นรีบด่วนซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
  (3) กรณีนักศึกษาได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทอ่ืนด้วย เช่น สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือสิทธิอ่ืนใด นักศึกษาจะต้องเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
  (4) การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ 
ประเภทและอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ สรุปได้ดังนี้ 
  (4.1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะช าระคืนให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลตาม (2)            
ในอัตราดังนี้ 
       - การตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่จ่ายตามจริงในอัตราครั้งละไม่เกิน 500 บาท 
        - การตรวจรักษาผู้ป่วยในที่จ่ายตามจริงในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
 โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะช าระคืนให้แก่นักศึกษาที่น าหลักฐานมายื่นต่อโรงพยาบาลไม่
เกินคนละ 5,000 บาท ต่อหนึ่งปีการศึกษา 
   (4.2) นักศึกษามีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      - การรักษาโรคทั่วไปและการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
      - การได้รับวัคซีนพ้ืนฐานและวัคซีนตามความเสี่ยง 
      - การตรวจเพ่ือขอใบรับรองแพทย์พ้ืนฐานที่ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์หรือตรวจทางรังสีวิทยาเพ่ิมเติม 
  - การรับบริการทันตกรรมทั่วไป การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์                 
การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงการรับบริการทางด้านกายภาพบ าบัดตามแผนการรักษาของ
แพทย์ 
   - การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ในการน าส่งสถานพยาบาลอ่ืนภายในจังหวัด
อุบลราชธานีหรือกรณีเจ็บป่วยรุนแรง หรือแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ส่งตัวไป 
   - การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งกรรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยที่
มหาวิทยาลัยได้เอาประกันภัยไว้ไม่คุ้มครอง 
   - ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ 
   - ค่าอาหารและค่าห้องพักสามัญ 
   - บริการทางการแพทย์อ่ืนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
                  ที่ประชุม... 
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการทั้งในด้านการ

รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การจัดสวัสดิการด้านดังกล่าวข้างต้น ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาด าเนินการระบุสิทธิในการรักษาพยาบาล
และสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ของนักศึกษาตาม ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการทับซ้อนของสิทธิต่างๆ ของนักศึกษา  
ที่จะขอรับตาม ร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าว 
 

   มติที่ประชุม  มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 
และด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๔.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  โดยการด าเนินงานที่ผ่านมาได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไม่ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ครอบคลุมการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งเรื่องการลาศึกษา การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาและการชดใช้ทุน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
กองการเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบล ราชธานีพิจารณาต่อไป โดย                         
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 
ได้แบ่งออกเป็นหมวด ดังนี้  

- หมวด 1 บททั่วไป    
- หมวด 2 คณะกรรมการ    
- หมวด 3 การเงินและการบัญชี 
- หมวด 4 การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
- บทเฉพาะกาล 
 
 
 
 

โดยขอสรุป… 
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โดยขอสรุปประเด็นที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
    ค าจ ากัดความ 
    ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
    “มห าวิท ยาลั ย ”  ห มายความว่ า  มห าวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี 
    “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย  แ ล ะ
ลูกจ้างประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “ก.พ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534  
    “การศึกษา” หมายความว่า การเพ่ิมพูนคุณวุฒิตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือรับปริญญาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือการเพ่ิมพูน
คุณวุฒิหรือความเชียวชาญพิเศษด้านวิชาชีพ 
    “ทุนการศึกษา” หมายความว่า เงินทุน เงินเดือน เงิน
เพ่ิม และเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปทั้งสิ้นจากมหาวิทยาลัยใน
ระหว่างศึกษาต่อหรือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญ
พิเศษด้านอาชีพ  
    “ผู้รับทุน” ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามระเบียบนี้ 
 

     
    ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
    “มหาวิทยาลั ย” หมายความว่ า มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี 
    “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    “ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์  และให้หมายความถึงส่วนงานภายในที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
    “หั วหน้ าส่ วนราชการ” หมายความว่า คณ บดี 
ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
    “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึ กษา พนั กงานมหาวิทยาลั ย  สั งกั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    “การศึกษา” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วย
การเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ห รือ สถาบั น วิ ช าชี พ เพ่ื อ ให้ ได้ ม าซึ่ งป ริญ ญ าหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหมายความรวมถึงการฝึกฝน
ภาษา และการรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการ
ฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือ
ต่อจากการศึกษานั้นด้วย 
    “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญหรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตาม
หลักสูตรของการฝึกอบรม การสัมมนา การไปน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ 
โดยมิ ได้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝึกฝน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
ภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดู
งานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบบรมนั้นด้วย 
    “ทุน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และ
เพ่ือการครองชีพระหว่างไปศึกษา และเงินค่าพาหนะ
เดินทางเพ่ือการนี้ แต่ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
    “ทุนประเภทอ่ืน” หมายความว่า ทุนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรประเภท อ่ืนนอกจากทุนการศึกษาตามที่
คณะกรรมการก าหนด เช่น ทุนฝึกอบรม ทุนวิจัยระดับ
หลังปริญญาเอก หรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
    “ผู้รับทุน” บุคลากรที่ขอรับทุนและได้รับอนุมัติให้รับ
ทุนตามระเบียบนี้ 

    วัตถุประสงค ์
     วัตถุประสงค์ข้อ 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลัย 
เรี ย ก ว่ า  “ ก อ งทุ น พั ฒ น าบุ ค ล าก ร  ม ห าวิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    (๑) เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับบุคลากรสาย
วิชาการหรือสายสนับสนุนเพ่ือไปศึกษาปริญญาชั้นสูง ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศหรือสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
หรือเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน
วิชาชีพ ในหลักสูตรและสาขาวิชาตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการและส่วนงาน
ภายใน ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
    (๒ ) เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม  โค ร งก า ร
ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
    (๓) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง ก.พ.บ. เห็นว่าเป็น
ประโยชน์และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

     
    ข้อ 6 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลัย เรียกว่า 
“กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
    (๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม ให้ทุนหรือทุน
ประเภทอ่ืนให้กับบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
เพ่ือไปศึกษาปริญญาชั้นสูง ในสถาบันการศึกษาของรัฐใน
ประเทศหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาชีพ ใน
หลักสูตรและสาขาวิชาตามความต้องการและความจ าเป็น
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
    (๒) เป็นทุนพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ นอกจาก
ทุนการศึกษา 
    (๓) สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา และ
ฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    (๔ ) สนับสนุนกิจกรรมอ่ืน  ๆ ซึ่ งคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
    แหล่งรายได้และทรัพย์สินของกองทุน 
    ข้อ 6 แหล่งรายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีที่มาดังนี้ 
    (1) เงินรายได้และทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
น ามาสมทบกองทุน 
    (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาบุคลากร 
    (3) เงินค่าปรับผู้ผิดสัญญารับทุนตามระเบียบนี้ 
    (4) เงินผลประโยชน์อันเกิดจากเงินและทรัพย์สินของ
กองทุน 
    (5) เงินหรือทรัพย์สินที่คณะกรรมการจัดหามาสมทบ 
    (6) อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
    ให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม 
“กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย
ให้มีชื่อผู้ถือบัญชีซึ่งมีอ านาจลงนามสั่งจ่ายจ านวน 4 คน 
ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย 
    ให้ผู้ถือบัญชีตามวรรคหนึ่ง จ านวน 2 คน มีอ านาจลง
นามในเช็คสั่งจ่ายเงินของกองทุน โดยหนึ่งในสองของผู้ลง
นามดังกล่าว อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จะต้องร่วมเป็นผู้ลงนามในเช็ค
ที่สั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง 

     
    ข้อ 7 รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีที่มาดังนี้  
    (๑) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจากสภามหาวิทยาลัย 
    (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่
กองทุน 
    (๓) เงินค่าปรับจากผู้ผิดสัญญารับทุนตามระเบียบนี้  
    (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของกองทุน 
    (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ส่วนราชการจัดหามาสมทบ  
    (6) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
    (7) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    (8) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดนอกจาก (1) ถึง (6) ที่
กองทุนได้รับ  
   ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน
ชื่อ “กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
โดยให้มีชื่อผู้ถือบัญชีซึ่งมีอ านาจลงนามสั่งจ่ายจ านวนสี่คน 
ประกอบด้ วยอธิการบดี  รองอธิการบดีหรือผู้ ช่ วย
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย 
    ให้ผู้ถือบัญชีตามวรรคหนึ่ง จ านวนสองคน มีอ านาจลง
นามในเช็คสั่งจ่ายเงินของกองทุน โดยหนึ่งในสองของผู้ลง
นามดังกล่าวต้องเป็นอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จะต้องร่วมเป็นผู้ลง
นามในเช็คที่สั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง 

    การใช้จ่ายเงินกองทุน 
    ข้อ 7  เงินกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้ 
    (๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุคลากร  
    (๒) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนา และ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  
    (๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทนุ 
    (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน 
     การเบิกจ่ายและการรักษาเงินกองทุนให้ปฏิบัติตาม

     
    ข้อ 8 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๖ 
และให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  
    (1) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับจัดการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
    (2) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕34 โดยอนุโลม เว้นแต่
สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขไว้
เป็นอย่างอ่ืน หรือในกรณีที่ มี เหตุจ าเป็น เร่งด่ วนเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราว  
    คณะกรรมการ 
    ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ประกอบด้วย 
    (๑) อธิการบดี เป็นประธาน  
    (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้าน
การบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ 
    (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้าน
แผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ 
    (๔) คณบดีหรือผู้อ านวยการส านักที่ เลือกโดยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  
    (5) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ  
     กรรมการตาม (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้
     ให้อธิการบดีแต่งตั้ งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานอธิการบดีจ านวนไม่เกิน 2 
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
     ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตามว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
และยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ 
ก.พ.บ. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
     การประชุม ก.พ.บ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ในการลงมติ
ในเรื่องใดให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสิน
ชี้ขาด 
 

    
    ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า 
ก.พ.บ. ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  
    (2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านงานบุคคล เป็นกรรมการ 
    (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านงานวิชาการ เป็นกรรมการ 
    (๔) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านแผนงาน เป็นกรรมการ 
    (5) รองอธิการหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
งานวิจัย เป็นกรรมการ 
    (6) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
    (7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็น
กรรมการ  
    (8 ) หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ เลื อ ก โด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวนสามคนเป็น 
กรรมการ 
    (9) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ    
    (10) หัวหน้าส านักกฎหมายและนิติการ เป็นกรรมการ 
    กรรมการตาม (8) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี และอาจได้รบัการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
    ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน
อธิการบดีจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
    ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตาม (8) ว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใดและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 
    ข้ อ  11  การประชุมของคณ ะกรรมการ ต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  
    ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

    อ านาจหน้าที่ของ ก.พ.บ. 
    ข้อ 9 ให้ ก.พ.บ. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
    (๒ ) จัดท าแผนงบประมาณของกองทุนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ 
    (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินกองทุน คุณสมบัติของผู้รับเงินกองทุน การรับ
เงินกองทุน รายละเอียดประเภทและจ านวนเงินกองทุน 
ระยะเวลาการให้เงินกองทุน ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนใด
เกี่ ยวกับ เงินกองทุนตามระเบียบนี้  ทั้ งนี้  เพ่ื อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  
    (๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ รวมทั้งพิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
    เมื่อ ก.พ.บ.ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบตามวรรคหนึ่งเป็นประการใดแล้ว ให้ ก.พ.บ. 
รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในทันทีที่มีการประชุม
ของสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัย เห็นว่า
การตีความและวินิจฉัยปัญหาของ ก.พ.บ. ไม่ถูกต้อง สภา
มหาวิทยาลัยจะสั่งให้ ก.พ.บ. ทบทวนและด าเนินการใหม่ให้
ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ 
     ในกรณีการพิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.บ. ขอท าความ
ตกลงกับสภามหาวิทยาลัยก่อนออกค าสั่งใด ๆ 
     การตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

     
    ข้อ 10 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
    (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแล
กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการ
ในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
    (๓) พิจารณาและจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ  
    (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราในการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเป็นทุนการศึกษา หรือทุนประเภท
อ่ืนของมหาวิทยาลัย โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
    (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนประเภทอ่ืนของ
ส่วนราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
ประเภททุน อัตราและค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
คุณสมบัติของผู้รับทุน ระยะเวลาการให้ทุน การชดใช้ทุน 
ค่าปรับ การผิดสัญญาและเงื่อนไขการชดใช้ทุน แบบ
มาตรฐานสัญญา โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
    (๖) ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงาน
ของกองทุน 
    (๗) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือน ามา
สมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 
    (8) ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
    (9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
ระเบียบ รวมทั้ง พิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือ ผ่อนผัน
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามความในวรรคหนึ่ง เมื่อได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
วรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้ถือว่าเป็นที่สุด 
    (๕) ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงาน
ของกองทุน 
    (6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงาน
ทรัพย์สิน บัญชีรายรับ - รายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
    (๗) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือน ามาสมทบ
กองทุนตามท่ีเห็นสมควร  
    (๘) ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
    (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน หรือ
มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคล เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
ก.พ.บ. 
    (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร ตามที่ สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

บุคลากร ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
    (10) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
รายงานทรัพย์สิน บัญชีรายรับ รายจ่าย เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

    ให้อธิการบดีรักษาการ 
    ข้อ 10  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุน ออกค าสั่งและประกาศ
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

     
    ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้  
     ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือ
ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อธิการบดีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วินิจฉัย และหาก
เห็นสมควรอธิการบดีอาจมอบให้ ส านักงานกฎหมายและ
นิติการเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยด้วยก็ได้  ค า
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

-     ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบเข้ากองทุนใน
แต่ละปีงบประมาณตามความจ าเป็น 

-     ข้อ 14 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการบัญชี และวิธีปฏิบัติอ่ืน
ใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ... 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ในกรณีที่ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
วรรคหนึ่งมิได้ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิก
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และวิธี
ปฏิบัติอ่ืนใดไว้ ให้น าระเบียบของทางราชการมาบังคับใช้
โดยอนุโลม 

-     ข้อ ๑5 ส่วนราชการอาจพิจารณาใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ส่วนราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

-     ข้ อ  ๑ 6  ส่ ว น ร าช ก ารอ าจ ใช้ เงิ น ร าย ได้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ส่วนราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ฝึกอบรม ให้ทุนหรือทุนประเภทอ่ืนให้แก่
บุคลากรของส่วนราชการได้  
    หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  

-    ข้อ 17 ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและภาระ
ผูกพันที่มีอยู่ในกองทุนพัฒนาบุคลากรตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้มาอยู่ในกองทุนพัฒนาบุคลากรตามระเบียบนี้ 

-     ข้อ 18 ให้ผู้ รับทุนการศึกษา หรือทุนใด ๆ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเป็นผู้รับทุนตามระเบียบนี้ 

 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
                ๔.๔.๔  (ร่าง) รายงาน… 
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๔.๔.๔  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ร่าง) รายงาน 
   คณะเกษตรศาสตร์ (ร่าง) คณะวิทยาศาสตร์ (ร่าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   (ร่าง) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะเภสัชศาสตร์     
   (ร่าง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ร่าง) คณะพยาบาลศาสตร์   
   (ร่าง) คณะศิลปศาสตร์ (ร่าง) คณะบริหารศาสตร์ (ร่าง) คณะนิติศาสตร์  
   (ร่าง) คณะรัฐศาสตร์ (ร่าง) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
   (ร่าง) ส านักวิทยบริการ (ร่าง) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ    

       (ร่าง) ส านักงานอธิการบดี 
      ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามมติสภา

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ า ปีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน เป็น
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ คณะ/หน่วยงาน/ส านัก 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  
  กอ งแผ น งาน ขอน า เส น อ  (ร่ า ง ) ร าย งาน ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ 3  ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธ านี                                                  
(ร่าง) คณะเกษตรศาสตร์ (ร่าง) คณะวิทยาศาสตร์ (ร่าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะเภสัชศาสตร์ (ร่าง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ร่าง) คณะพยาบาล -
ศาสตร์  (ร่ าง) คณะศิลปศาสตร์  (ร่าง) คณะบริหารศาสตร์  (ร่ าง) คณะนิติศาสตร์  (ร่ าง) คณะรัฐศาสตร์                                         
(ร่าง) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ร่าง) ส านักวิทยบริการ (ร่าง)  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ 
(ร่าง) ส านักงานอธิการบดี   เอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย        
(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖7) และแผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) และการด าเนินงานด้าน  
อ่ืน ๆ  

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

 

จากการตรวจสอบเอกสารข้อมูลรายงานประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารรายงานประจ าปีของคณะ/วิทยาลัยมีการสรุป
ข้อมูลที่ ไม่ตรงกับข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เช่น 
ข้อมูลภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 

เห็นควรให้คณะ/วิทยาลัยใช้ข้อมูลสรุปผลภาวการณ์ได้
งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี จากกองแผนงาน เพ่ือใช้
ประกอบในรายงานประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖3 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ร่าง) คณะเกษตรศาสตร์ (ร่าง) คณะวิทยาศาสตร์ (ร่าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์                            
(ร่าง) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะเภสัชศาสตร์ (ร่าง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ              
การสาธารณสุข (ร่าง) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร่าง) คณะศิลปศาสตร์  (ร่าง) คณะบริหารศาสตร์ (ร่าง) คณะนิติศาสตร์   
                    (ร่าง) คณะรัฐศาสตร์… 
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(ร่าง) คณะรัฐศาสตร์ (ร่าง) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ร่าง) ส านักวิทยบริการ (ร่าง)  ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ และ (ร่าง) ส านักงานอธิการบดี 
 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 

   ๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและ 
      การบริหารหลักสูตร พ.ศ. .... 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดเรื่องการจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนา
วิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม โดยจัดให้มีหลักสูตร
การศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกเวลางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของประเทศ  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้ปรับปรุง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ๗ หมวด โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

บทน า  
ปรับรายละเอียดให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับการศึกษาตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ปรับความหมาย “คณะกรรมการบริหารวิชาการ” “กองบริการการศึกษา” “หลักสูตร” “อาจารย์

ประจ า” “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย” 

เพ่ิมความหมาย “กระทรวง” “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  “คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” 
“อาจารย์พิเศษ” “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” 

หมวดที่ ๑ หมวดทั่วไป  
ปรับเพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๗ ให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๑ 

ว่าด้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย 
และการผลิตก าลังคนตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  

ปรับรายละเอียดในข้อ ๘ (๑) เพ่ิมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) 
ระหว่างจัดการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ (Online System) การสอนในห้องเรียน (Inside) หรือการจัด
ประสบการณ์การท างานในสถานที่ท างานจริง (Work Integrated Learning: WIL) สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) หรอืการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
และพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้องการของประเทศ  
 

    ปรับรายละเอียด... 
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ปรับ รายละเอียด ในข้ อ  ๘  (๒ ) เกี่ ย วกับการวัดและประเมินผลสั มฤทธิ์ท างการศึกษ าของ
หลักสูตร  Outcome-based curriculum และ  Competency-based curriculum และสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรในรูปแบบการร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรา ๓๔ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมฯ และมาตรา ๓๕ ว่าด้วย การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการส อนของ
สถาบันอุดมศึกษา  

เพ่ิมข้อ ๙ เพ่ิมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
วิชาการ  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
หมวดที่ ๒ การเปิดหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่  

ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๓ การแต่งตัง้คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
หมวดที่ ๓ การปรับปรุงหลักสูตรหรือสาขาวิชา  

ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๔ สาระการปรับปรุงหลักสูตรหรือสาขาวิชาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ว่าด้วย “การพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ”   

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
หมวดที่ ๔ การเปิดรายวิชาใหม่  

ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๕ “การเปิดรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาที่คณะไม่มีความเชี่ยวชาญ ให้จัดการเรียนการ
สอนโดยเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหรือพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ ความก้าวหน้าด้านการเรียนการ
สอน และการวิจัยให้ทันสมัยที่สอดคล้องกับรายวิชา” ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๗ ว่าด้วย “การให้คณาจารย์และบุคลากรอ่ืนมีความรู้เท่าทัน ความก้าวหน้าทางวิชาการในโลก พัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของ โลก สังคม และ
เทคโนโลยี”  

หมวดที่ ๕ การปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา  
ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยแยกการปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาเป็น            

๒ กรณี คือ การปิดหลักสูตรโดยคณะและการปิดหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย   
ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๗ ปรับรายละเอียดเงื่อนไขการปิดหลักสูตรและสาขาวิชาโดยค านึงถึงจ านวน

รับเข้าและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

หมวดที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
เพ่ิมข้อ ๒๒ การน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการจัดการเรียนการสอน                       

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
เพ่ิมหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนด

รูปแบบ องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับอุดมศึกษา… 
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ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๒ ว่าด้วย “การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

   ๔.๔.๖  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ 
       ปริญญาตรี พ.ศ. .... 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตาม พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อัน
จะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ
ปริญญาตรี ในรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศงานมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร ได้ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย ๑๒ 
หมวด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

บทน า  
ปรับปรุงความหมาย “นักศึกษา” เพิ่มค านิยาม “กระทรวง” “คณะกรรมการ” “การเรียนการสอนแบบ E-

Learning” และ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์” 
หมวดที่ ๑ บททั่วไป  คงเดิม  
หมวดที่ ๒ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา   

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ  
ตัดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาใน ข้อ ๗ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกจ านวน ๓ ข้อ ดังนี้   

(๑) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย  
(๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี  
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ปรับรายรายละเอียดใน ข้อ ๙ การรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
 

                                                                                                         หมวดที่ ๓…  
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หมวดที ่๓ การขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียน และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   

ปรับรายละเอียดในข้อ ๑๑- ๑๒ “การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” “การต่อทะเบียนนักศึกษา” โดยให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  

หมวดที่ ๔ ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร  
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
เพ่ิมข้อ (๔) และ (๕) ในข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต การจัดการเรียนการการเรียนการสอนแบบ  

E-Learning แบบบูรณาเรียนรู้กับการท างาน (WIL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
เพ่ิมหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน ข้อ ๑๖ ตามมาตรา ๕๙ ของ

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย “สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโดยวิธีอ่ืนได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด”  

เพ่ิมข้อ ๑๘ “มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่นเพื่อเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมได้.....”    
ตามมาตรา ๓๔ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
อาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมฯ  

หมวดที่ ๕ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา  
ปรับเพิ่มรายละเอียด ข้อ ๒๐ “นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์....” ในเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องตาม มาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญา
ตรี  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
หมวดที่ ๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

เพ่ิมรายละเอียด ข้อ ๒๙ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตร  Outcome-based 
curriculum และ Competency-based curriculum  

เพ่ิมรายละเอียด ข้อ ๓๔ (๙) การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
หมวดที่  ๗ การคิดและค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
เพ่ิมรายละเอียด ข้อ ๓๘ (๒) การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
หมวดที่ ๘ การลาพักการศึกษา  

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๔๑ (๒) การยื่นขอลาพักการศึกษาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพ่ิมรายละเอียด 

“นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ....” กรณีนักศึกษามีหนี้สินค้างช าระ เพ่ือให้สอดคล้องตาม มาตรา ๒๙ ของ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ เรียนของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี   

หมวดที่ ๙ การถูกถอนชื่อ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาและการคืนสถานภาพนักศึกษา 
เปลี่ยนชื่อหมวด โดยรวมการถูกถอนชื่อ และการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาและการคืนสถานภาพ

นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน  
    ปรับรายละเอียด… 
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ปรับรายละเอียดในข้อ ๔๕ การถูกถอนชื่อ (Dismissal) ระบุเป็น “การถูกถอนชื่อ (Dismissal) มหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีเกณฑ์การถูกถอนชื่อ (Dismissal) ออกจากทะเบียนนักศึกษาได้โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย          
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”  

ปรับรายละเอียดในข้อ ๔๖ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยเพ่ิมรายละเอียด “การลาออกต้องปลอด
ภาระหนี้สิน...” และเพ่ิมรายละเอียดการไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา “กรณีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” เพ่ือให้สอดคล้องตาม มาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒   

หมวดที่ ๑๐ การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๔๘ การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
หมวดที่ ๑๑ การรับโอน การโอนย้าย การย้ายหลักสูตรเรียนการย้ายสาขาวิชาเอกและวิชาโท  

ปรับรายละเอียดให้ครอบคลุมกับการเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  

หมวดที่ ๑๒ การส าเร็จการศึกษา  การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม  
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

     ๔.๔.๗  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ 
       บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตาม พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  ในรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
การศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย เพ่ือให้ประเทศไทย พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ 
มีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศงานมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร ได้ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
๑๓ หมวด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

 
 
 

    บทน า...  
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บทน า  
ปรับปรุงความหมาย อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และนักศึกษา ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  

เพ่ิมค านิยาม กระทรวง คณะกรรมการ การเรียนการสอนแบบ E-Learning และการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Learning) 

หมวดที ่๑ บททั่วไป    
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม    

หมวดที ่๒ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
ตัดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกในข้อ ๘ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา                     

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้   
(๑) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี 
 (๒) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ปรับรายรายละเอียดในข้อ ๙ การรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

หมวดที ่๓ การขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียน และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

 หมวดที ่๔ ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๑๔ การจัดการเรียนการการเรียนการสอนแบบ E-Learning และการเทียบเคียง

กรณีระบบการศึกษาอ่ืน ในระบบหน่วยการศึกษา  
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาเรียนรู้กับการ 

ท างาน (Work Integrated Leaning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๑๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรา 

๕๙ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วย “สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยวิธีอ่ืนได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด”  

เพ่ิมข้อ ๑๘ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอกให้สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้  

หมวดที ่๕ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

หมวดที ่๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา   
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๒๗ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตร Outcome-

based curriculum และ Competency-based curriculum  
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๓๑ (๙) การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ   
 
 
 

หมวดที ่๗…  
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หมวดที ่๗ การคิดและค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย   
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๓๕ (๑) การคิดค่าหน่วยกิตสะสมจากการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหรือ

เทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบแล
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  

หมวดที ่๘ การลาพักการศึกษา   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิม โดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   

หมวดที ่๙ การถูกถอนชื่อ การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาและการคืนสถานภาพนักศึกษา  
เปลี่ยนชื่อหมวด โดยรวมการถูกถอนชื่อ และการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาและการคืนสถานภาพ

นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน  
ปรับรายละเอียดในข้อ ๔๓ การถูกถอนชื่อ (Dismissal) ระบุ เป็น “การถูกถอนชื่อ (Dismissal) 

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีเกณฑ์การถูกถอนชื่อ (Dismissal)  ออกจากทะเบียนนักศึกษาได้โดยให้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”  

หมวดที ่๑๐ การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต   
ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิมโดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
ปรับรายละเอียดในข้อ ๔๖ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถด าเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่คุณภาพ

มาตรฐานเป็นตามเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนดและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒   
เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๔๗ การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
หมวดที ่๑๑ การรับโอน การโอนย้าย การย้ายหลักสูตรเรียนและการย้ายสาขาวิชาเอก  คงเดิม  
หมวดที ่๑๒ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   

ปรับข้อความแต่เนื้อหาคงเดิมโดยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
ปรับรายละเอียดข้อ ๕๖ การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ

น าเสนอวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบ 
จากเดิม “ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน” เป็น “ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน” 

หมวดที ่๑๓ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา  คงเดิม  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

      ๔.๔.๘  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต 
         ส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคล
ในทุกช่วงวัย เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ              
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน                         
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
                          ปรับชื่อ… 
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 ปรับชื่อข้อบังคับ และรายละเอียดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ปรับความหมาย “ผู้เรียน” เพ่ิมความหมาย “การศึกษาตลอดชีวิต” “หน่วยกิตสะสม” และ “คลังหน่วย
กิต”  
 ปรับเพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๕ ให้ครอบคลุมกับการศึกษาตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๑ ว่าด้วย การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

ตัดคุณสมบัติในข้อ ๖ เรื่อง “ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่อยู่ในระหว่าง
ต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก...” ออกเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๗ เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๗ ถึงข้อ ๙ ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม โดยเพ่ิม “หลักสูตรแบบเข้มข้นหรือ
หลักสูตรระยะสั้น” และ “การเก็บผลการเรียนไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย”  

เพ่ิมรายละเอียดในข้อ ๑๐ การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
 ปรับข้อความในข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๒ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ    
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลภายนอก 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี ที่ ร.3/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564   
 ๖.๓  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้   

   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๖.๔  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
     คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
    ๖.๕  การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบการประเมินครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

การประชุม... 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


