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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๗/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
   

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๘. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์...   
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๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
 นานาชาติ 
๖. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๒ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่แจ้งไม่เข้าประชุม  จ านวน ๑ คน  ดังนี้ 
 

๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
          

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม...         
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 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.๓  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์เรื้อรังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครน 

    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ จากสถานการณ์เรื้อรังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน นั้น ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงและต่อเนื่องท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและพลังงานต่างๆ สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบ
ธุรกิจทั้งระยะใกล้ระยะไกล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการและแนวทางที่จะป้องกัน ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งในด้านการหารายรับให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และด้านการลดรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่าย      
ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะ
ด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
มอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น บนพ้ืนดิน (On Land) 
หรือบนหลังคาอาคาร (Rooftop) และรูปแบบการลงทุนที่จะด าเนินงาน เช่น การร่วมลงทุนกับกับเอกชน หรือ                
การลงทุนด าเนินการเองของมหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนั้น จึงขอมอบมหาวิทยาลัยเร่งพิจารณาด าเนินการเพ่ือเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในด้านกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  

ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น  การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ภาวะค่าเงินบาทอ่อนตัว และภาวะเงินเฟ้อ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessments) ในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือจกัไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.4  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้
จัดท าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลัง                  
ประกาศนียบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา โดยใช้ส าหรับหลักสูตรที่จะ
เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงขอสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับหลังจากประกาศใน                       
ราชกิจจานุเบกษา และตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่าง
ไปจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคลากร 
สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) ของสถาบันอุดมศึกษานั้น เท่านั้น                      
                                                                                                                                 โดยสภา… 
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โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดต าแหน่งเทียบเคียงบุคลากรภายใน รวมทั้งก าหนดให้บุคลากรในองค์กร
ภายนอกที่สภาสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบในการร่วมผลิต สามารถที่จะเป็นเป็นอาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ หากมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  

โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นนี้ จะช่วยให้ 
- เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถ ในสาขาต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เข้ามาร่วมในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น 
- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถร่วมมือกัน เพ่ือจัดท าหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรเดียวและใช้

ทรัพยากรในการเรียนการสอนการวิจัย ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียวกัน 
- ลดปัญหาการมีจ านวนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ เป็นต้น 

2. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถก าหนดคุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรได้ หากคุณวุฒินั้น
สามารถส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นนี้ จะช่วยให้ 
- หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาการสมัยใหม่ที่อาศัยองค์ความรู้หลากหลาย และอาจจะไม่มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงเนื่องจากเป็นสาขาใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยใช้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สัมพันธ์ตาม
ดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

3. คุณสมบัติของ อาจารย์พิเศษ เปิดกว้างมากขึ้น โดยที่คุณวุฒิการศึกษาจะไม่ใช่ข้อจ ากัดแต่สามารถขึ้นอยู่
กับความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอนโดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์พิเศษสามารถมีชั่วโมงการสอนไม่จ ากัด โดยมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ด้วย 

โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นนี้ จะช่วยให้ 
- สามารถใช้ศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษามาช่วยในการเรียนการสอน และ

ผลิตบัณฑิต ได้อย่างเต็มที ่
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี หรือ 3 ป ี

โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นนี้ จะช่วยให้ 
- สถาบันอุดมศึกษาเกิดความคล่องตัว สร้างความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเป็นทางเลือกของ

ผู้เรียนตามความสนใจ 
5. วิชาศึกษาทั่วไป ลดลงจาก 30 หน่วยกิต เหลือ 24 หน่วยกิต และเปิดกว้างให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ออกแบบรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้เอง โดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต 
โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นนี้ จะช่วยให้ 
- สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา

ศักยภาพของบัณฑิตให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
6. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ต้องแจ้ง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) 
โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ แต่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

7. นักวิจัยประจ าในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ได้ 

 
8. ผลงาน… 
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8. ผลงานที่ใช้เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะไม่จ ากัดเฉพาะผลงาน
ตีพิมพ์เท่านั้น แต่สามารถใช้ผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตรหรือผลงานสร้างสรรค์มาทดแทนได้ 

โดยเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในประเด็นข้อ 6-8 นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ 
- การพัฒนาบัณฑิตศึกษามีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความหลากหลายและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการตีพิมพ์เท่านั้น 

 

ดังนั้น จึงขอมอบฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.5  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้หารือกับอธิการบดีและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิบางท่าน  ถึ งการเ พ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะใน พ้ืนที่                                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ิมข้ึนส าหรับคณะและสาขาวิชาที่มีศักยภาพที่จะสามารถรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิม
คณะ สาขาวิชาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตก าลังคนของประเทศ และเพ่ิมโอกาสให้ผู้ เรียนใน                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเป็นคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะวิชาใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตก าลังคนของประเทศ และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาด าเนินการอย่างรอบครอบ และประเมินความเสี่ยง                       
(Risk Assessments) ในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลให้การด าเนินงาน และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น อีกทั้ง รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพ่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจักได้
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

      ๑.๑.6  ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อความ "การยกเลิกการหมอบกราบ" ในพิธีไหว้ครู
และบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี 2565 ในสื่อสังคมออนไลน์ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีได้เผยแพร่ข้อความ "การยกเลิกการหมอบกราบ" ในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี 2565 ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมาก ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อความของนายกองค์การ
นักศึกษานั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว มิได้ผ่านความเห็นชอบจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนายกสโมสร
นักศึกษา แต่ละคณะเพ่ือหาทางออกและแนวปฏิบัติ  ผลการสรุปของการหารือดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย การแสดงความเคารพ เป็นสิ่งสะท้อนระบบ 

ความสัมพันธ์… 
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ความสัมพันธ์ที่เราแสดงออกต่อกันโดยไม่มีปราการกั้นของอายุ วัย ประสบการณ์ หรือสถานะส่วนการแสดงออกถึง
ความเคารพนั้นเป็นการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน หากนักศึกษาจะแสดงความเคารพ ไม่ว่าในแบบขนบเดิม หรือขนบใดย่อม
เป็นในนามของความเคารพท้ังสิ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจักได้ประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษาทุกเดือน เพ่ือชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดี  

สภามหาวิทยาลัยมีความกังวลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และอาจส่งผลต่อการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาในรุ่นต่อไป ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเน้นย้ า
กับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ออกไป อีกท้ัง จักต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
           

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการพัฒนาการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ได ้เช่น กรณี ถ้วยรองรับน ้ำยำงที่สำมำรถจับตัวน ้ำยำงอัตโนมัติ เป็นต้น 
 

    มติที่ประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

๑.๒.๒  การขยาย... 
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 ๑.๒.๒  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ 
    ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยนักศึกษายื่นค าร้อง
เพ่ือขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นั้น ทั้งนี้ 
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอน าเสนอ
โดยจ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๗ คน ดังนี้ 
 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑ คน  
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน ดังนี้ 
(๑) นายทศพร  เชื้อแน่น  รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๔๐๕๕๒๖ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะ เ วล าก ารศึ กษา  คื อ  เ ข้ า ศึ กษ า ในภ าคต้ น  ปี ก า รศึ กษ า  ๒๕๕๗  (๑ /๒๕๕๗ )  แล ะ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๙   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ 

ด าเนินการแก้ผลการเรียน I ในรายวิชา ๑๑๐๖๒๒๐-๕๔ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (การสอบจบ
โครงงานและการส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์) 
 

  ๒. ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน  
๒.๑ คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
 (๑) นางสาวอาศิรา  ภูศรีดาว  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๕๑๑๖๐๐๓๙ (ขอขยายครั้งที่ ๓)  ศึกษาสาขาวิชา

การบริหารบริการสุขภาพ แผน ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑/๒๕๖๔)  ครั้งที่ ๒ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒/๒๕๖๔)  และครั้งที่ ๓ ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๓ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว  คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
๒.๒ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒ คน  
 (๑) นางสาวกาญจนา  ทรัพย์ประเสริฐ  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๖๐๐๕๓ (ขอขยายครั้งที่ ๒)  ศึกษา

สาขาวิชาเคมี แผน ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา 

๒๕๖๕  ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒/๒๕๖๔) และ

ครั้งที่ ๒ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา  
 
 

ข้อมูล... 
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 ข้อมูลการศึกษา ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
และเผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัยเรียบร้อยแล้ว  คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๒) นางสาวธันยาณัฏฐ์  สายเบาะ  รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๖๐๐๓๗ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษา

สาขาวิชาเคมี แผน ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑/๒๕๖๐) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจั ย สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 

 ๓. ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๓ คน  
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
(๑) นางสาวกัญญาพัชร  อามาตย์  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๘๐๐๒๕ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ ๒.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวม

ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบเค้าโครง/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความ
วิจัย และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา   
๓.๒ คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๒ คน  
(๑) นางสุจิตรา  ทิพย์ศรีราช  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๐๓๘๐๐๑๕ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

สัตวศาสตร์ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวม

ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ แก้ไข/ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ยื่นบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 
(๒) ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัชญา  ธานี  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๐๔๘๐๐๓๐ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   
 

ระยะเวลา… 
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 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ แก้ไข/ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ยื่นบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ และขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือมติที่
ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/-         
ว ๔๘๐  เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา                 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุ
ประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของภาคการศึกษา  ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  ๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาลัย  วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/-            
ว ๑๑๐๙  ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมา
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไป
อีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ 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 าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 

  ที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓  
(๖)  ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 
(๗)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗  

  และชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๘)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ และ 

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

๔. หนังสือ… 
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๔. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/-           
ว ๖๐๓๐ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่
มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
  ๕. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/-         
ว ๒๐๗๑๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม                     
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ 
คน  ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน และปริญญาเอก จ านวน ๓ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๗ คน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
    ภายนอก ไตรมาสที่ 3 
      ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 13 โครงการ เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ ้น  18,039,069.25 บาท (สิบแปดล้านสามหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)  
จ าแนกรายรับเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 9 โครงการ จ านวน 14,309,345.00 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเก้า
พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  

2) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 4 โครงการ จ านวน 3,729,724.25 บาท (สามล้านเจ็ด
แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)  

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

  ตารางที่ ๑... 
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ตารางท่ี 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทัง้

โครงการ 
งบประมาณทีต่ั้งไว้

แล้ว 
ขอตั้งงบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
1. เงิน
สนับสนนุ
การวิจัย 

1.1 คณะ
เกษตรศาสตร์  
 
 

1.1.1 โครงการพัฒนานักศึกษา 
และก าลังคนสู่การเปน็
ผู้ประกอบการนวตักรรม 
(Innovative Entreprenrur) ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ฟังก์ชัน (Functional Food) และ
อาหารและยา (Nutraceutical) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

3,236,000.00 - 3,236,000.00 3,236,000.00 

1.2 คณะเภสัช
ศาสตร ์

1.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษา 
และก าลังคนสู่การเปน็
ผู้ประกอบการนวตักรรม 
(Innovative Entreprenrur) ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ฟังก์ชัน (Functional Food) และ
อาหารและยา (Nutraceutical) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

765,000.00 - 765,000.00 765,000.00 

1.3 คณะ
วิทยาศาสตร ์

1.3.1  โครงการพัฒนานักศึกษา 
และก าลังคนสู่การเปน็
ผู้ประกอบการนวตักรรม 
(Innovative Entreprenrur) ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย

499,000.00 - 499,000.00 499,000.00 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทัง้

โครงการ 
งบประมาณทีต่ั้งไว้

แล้ว 
ขอตั้งงบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
ฟังก์ชัน (Functional Food) และ
อาหารและยา (Nutraceutical) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในการแข่งขัน
ของประเทศ 

และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

1.4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

1.4.1 โครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบควบคุมในการ
ใช้ไฟฟ้าของจักรยานยนต์ไฟฟา้”  

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

232,000.00 - 232,000.00 232,000.00 

1.4.2 โครงการ “การศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรต่อคุณภาพรอย
เชื่อมของอะลูมิเนียมหล่อก่ึง
ของแข็งเกรด 6063 ที่ผ่านการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวน”              

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

232,000.00 - 232,000.00 232,000.00 

1.4.3 โครงการ “นาโนคารบ์อน
จากชีวภาพเหลือทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้
ในตัวกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอร่ี
โซเดี่ยมไอออน” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

360,000.00 - 360,000.00 360,000. 00 

1.4.4 โครงการ “การแสดงผล
สภาวะช่วงชีวิตของตัวเก็บประจุที่
แรงดันเชื่อมโยงไฟตรงในระบบ
แปลงผนัก าลงัไฟฟา้” 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 

232,000.00 - 232,000.00 232,000.00 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทัง้

โครงการ 
งบประมาณทีต่ั้งไว้

แล้ว 
ขอตั้งงบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
1.5 วิทยาลัย
แพทย์และการ
สาธารณสุข 

1.5.1 โครงการ “การศึกษาวิจัย
ระยะที่ 3 แบบกลุ่มคู่ขนานที่ศกึษา
แบบไปข้างหนา้ แบบสุ่ม ปกปิด
ข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วย
วัคซีนที่มีฤทธิ์ โดยด าเนนิการวจิัย
สองกลุ่มในเพื่อประเมิน
ความสามารถในการสร้างสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัย และ
ความทนต่อวัคซีนเอ็มวีซี-ซีโอซี 
1901 ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อซาร์ส-โควี-2 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
วิจัยเปรียบเทียบกบัวัคซีนเอแซดดี 
1222 ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มอีายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป” 

บริษัท เมดิเจน วัคซีน 
โบ โอโลจิ กส์  คอร์
ปปอเรชั่น                        

12,853,345.00 5,000,000.00 7,853,345.00 12,853,345.00 

1.6 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจยั ฯ 

1.6.1 โครงการ “การยกระดับทุน
ทางวฒันธรรมด้านภูมิปัญญาการ
ท าเทียนจงัหวัดอุบลราชธานีเพือ่
สร้างมูลคา่เพิ่มและสรา้งมูลคา่ใหม่
บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่
ย่านเมืองเก่า” 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนดา้นการ
พัฒนาระดับพืน้ที่ 
(บพท.) 

900,000.00 - 900,000.00 900,000.00 

รวม เงินสนับสนุนการวิจัย 19,309,345.00 5,000,000.00 14,309,345.00 19,309,345.00 
2. เงิน
สนับสนนุ
การบริการ
วิชาการ 

2.1 กองบริการ
การศึกษา 

2.1.1 โครงการจัดการทดสอบทาง
การศึกษา จากกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
(กสพท.) 

กลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 
(กสพท.) 

848,442.00 779,978.00 68,464.00 848,442.00 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทัง้

โครงการ 
งบประมาณทีต่ั้งไว้

แล้ว 
ขอตั้งงบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
2.2.2 โครงการจัดการทดสอบวิชา
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความ
ถนัดทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

1,869,878.00 1,665,378.00 204,500.00 1,869,878.00 

2.2 ส านักงาน
ส่ง เสริมบริหาร
งานวิจัย ฯ 

2.2.1 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) 

ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
วิ ทย าศ าสตร์ แล ะ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 

5,353,031.25 1,905,171.00 3,447,860.25 5,353,031.25 

2.3 วิทยาลัย
แพทย์และการ
สาธารณสุข 

2.3.1 โครงการเก็บข้อมูลขยะไม
โคร พลาสติกในบริเวณล าน้ าโขง 
และแม่น้ าสาขาในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ผ่าน Mobile 
application 

สถาบนัเทคโนโลยีแง
เอเชีย (AIT) 

166,900.00 158,000.00 8,900.00 166,900.00 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 8,238,251.25 4,508,527.00 3,729,724.25 8,238,251.25 
รวมเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 27,547,596.25 9,508,527.00 18,039,069.25 27,547,596.25 
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1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา
1,170,450.00 

4.23%

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 
11,173,468.25 

40.37%

3. เงินสนับสนุนการวิจัย
15,334,345.00 

55.40%

 จากผลการด าเนินงานการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 1 ถึง สิ้นไตรมาสที่ 3 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
27,678,263.25 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสองร้อยหกสิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยจ าแนก
ตามรายรับเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,170,450.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)  

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นเงิน 11,173,468.25 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
สามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

3. เงินสนับสนุนการวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 15,334,345.00 บาท (สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสี่พัน
สามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 จ าแนกตามประเภทรายรับ 
 

เมื่อเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง 
ไตรมาสที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ งทุนภายนอก ลดลง เป็นเงิน 
25,102,509.75 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) จ าแนกประเภทงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 

 

ตารางที่  2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง 
ไตรมาสที่ 3 จ าแนกตามประเภทรายรับ 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2)  (5)=(4)*100/(2) (6) 
1. เงินสนับสนุน
การบริการ
วิชาการ  

25,865,041.00 11,173,468.25 -14,691,572.75 -56.80  

2. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา  
 

1,453,330.00 1,170,450.00 -282,880.00 -19.46  
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ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

3. เงินสนับสนุน
การวิจัย  

25,462,402.00 15,334,345.00 -10,128,057.00 -39.78  

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

52,780,773.00 27,678,263.25 -25,102,509.75 -47.56  

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่างปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นรายไตรมาส 
ระหว่างไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
เพ่ิมเติม ลดลง เป็นเงิน  25,102,509.75 บาท จ าแนกตามไตรมาส ดังนี้  

1. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท เมื่อเทียบเคียงกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 4,679,900 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 1,931,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.27 

2. ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6,890,794 บาท เมื่อเทียบเคียงกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 44,987,566 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 38,096,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.68 

3. ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 18 ,039,069.25 บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 3,113,307 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 14,925,762.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 479.42  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3 และแผนภาพที่ 2 

 

ตารางที่  3 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกตามราย
ไตรมาส 
 

ไตรมาส/
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๔ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 2564 

คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2)  (5)=(4)*100/(2) (6) 
ไตรมาส 1 4,679,900 ๒,๗๔๘,๔๐๐ - 1,931,500 - 41.27  
ไตรมาส 2 44,987,566 6,890,794 - 38,096,772 - 84.68  
ไตรมาส 3 3,113,307 18,039,069.25 14,925,762.25 479.42    
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

52,780,773.00 27,678,263.25 - 25,102,509.75 - 57.56  
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แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ             
พ.ศ. 256๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก               
จ าแนกตามรายไตรมาส 
 

ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ  พ . ศ .  2565  ก รณี ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บสนุ น จ ากแหล่ ง ทุ นภ ายนอก  ไ ต รม าสที่  3                                 
จ านวน 13 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 18 ,039,069.25 บาท (สิบแปดล้านสามหมื่นเก้าพันหกสิบเก้า
บาทยี่สิบห้าสตางค์) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 จ านวน            
13 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณท้ังสิ้น 18,039,069.25 บาท (สิบแปดล้านสามหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทยี่สิบ
ห้าสตางค์)  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือจักได้น ามาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงานในกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การขึ้นโจทย์วิจัยในประเด็นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
ประเทศ การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ การ
สนับสนุนการด าเนินงานในการวิจัย และการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัยจัดท า วิเคราะห์ ข้อมูลสถิตจ านวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ เทียบกับ
จ านวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ ในแต่ละปี และก าหนดเป้าหมายที่จะท าให้อาจารย์สามารถ
ท างานวิจัยเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เพ่ือจักได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆ 
และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการ
งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในการเสนอโครงการวิจัย
ต่อแหล่งทุนต่างๆ  
 

มติที่ประชุม... 

เป็นเงิน 4,679,900 บาท

เป็นเงิน 44,987,566 บาท

เป็นเงิน 3,113,307 บาท

เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท
เป็นเงิน 6,890,794 บาท

เป็นเงิน 18,039,069.25 บาท
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 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๑.๒.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการพิจารณา 
   บทความ 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ   ตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดท าโครงการ “วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.” ด้วย
งบประมาณเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง มีการตีพิมพ์วารสารจ านวน ๒ ฉบับต่อปี รวมทั้งสิ้น ๒๘๖ 
บทความ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความ  
          ปัจจุบันวารสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ โดยได้ปรับจ านวนรอบในการตีพิมพ์
วารสารให้มากขึ้น จ านวนทั้งสิ้น ๔ ฉบับต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนบทความที่ส่งเข้ามา ดังนั้น เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ ในวารสาร ดังกล่าว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา
บทความเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ชื่อวารสารใหม่) ซึ่ง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 
ผ่านความเห็นชอบของการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานกฎหมายและนิติกร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และผ่านความเห็นชอบของ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  ในล าดับต่อมาส านักงาน
กฎหมายและนิติกร ได้ด าเนินการยกร่างประกาศดังกล่าว และส่งให้คณะพิจารณาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕                   
คณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติกร จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ                         
 

   มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
- หน้าที่ 74 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ จากเดิม 6 ข้อ เป็น 7 ข้อ โดยเพิ่มเติม

ข้อความในระหว่างบรรทัดที่ 12 และบรรทัดที่ 13 ดังนี้ “7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการตั้งคณะ
กรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ก.บ.ว.) เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งอาจท าให้การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกิดความล่าช้า และอาจลดโอกาสในการแข่งขันในการรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ”  

- หน้าที่ 74 เพิ่มเติมมติที่ประชุมฯ ในระหว่างบรรทัดที่ 16 และบรรทัดที่ 18 ดังนี้ “และ
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ส าหรับผลการ
พิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ก.บ.ว.) นั้น ให้น าหารือกับนางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป” 

ระเบียบวาระท่ี  ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

   - 
 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
       ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
        ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เพิ่มเติม)  
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ นายก
สภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 เพ่ือพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งในการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือในประเด็นส าคัญต่างๆ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และผลกระทบจากรายได้ที่จะส่งผลต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และอาจมีความไม่แน่นอนในด้านอื่นเพ่ิมเติม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขอให้ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ โดย
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้  
  1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk)                     
  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ/ปฏิบัติการ (Operational Risk)  
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)  
  5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
  6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk)  
  

  ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และให้ข้อเสนอแนะต่อประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ/ปฏิบัติการ 
(Operational Risk) (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
กฎหมาย (Compliance Risk) (5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และ (6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk) และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เ พ่ือประกอบการจัดท า (ร่ าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน                      
ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานถือเป็นนโยบายในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป  

กองแผนงาน… 
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  กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  จัดส่งมายังกองแผนงาน 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และติดตามครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพื่อให้กองแผนงานด าเนินการ
วิเคราะห์ สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
  ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 กองแผนงานได้ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ในการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และในประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนทั้งสิ้น               
1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่  2 การพัฒนาเทคโนโลยีและ                            
การเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม (ประเด็นความเสี่ยงใหม่) 
  ๒) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๓ ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

  (2.1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่าย
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ประเด็นความเสี่ยงเดิมปี 
2564 น ามาด าเนินการต่อในปี 2565) 

  (2.2) ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ยังไม่
สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ (ประเด็นความเสี่ยงเดิมปี 2564 น ามาด าเนินการต่อในปี 2565) 

  (2.3) ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่
สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  (ประเด็นความเสี่ยงใหม่) 
  

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และปฏิทินการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีง บประมาณ                    
พ.ศ. 2565 – 2566 ดังนี้  
  1. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ               
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 เม่ือวันที่ 7 
กันยายน 2564  
  3. ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 กันยายน 2564   มีมติ
เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

๑) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสองที่บัญญัติให้ “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่ง
เป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ 
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สถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

๒) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 ซึ่งข้อ 12 ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาคณะหนึ่ง และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ ๒6 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่ท่าน เป็นกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
(2) ก ากับดูแล ติดตามการจัดท าและกลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง 
(4) รายงานปัญหาและอุปสรรค เสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน หรือแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
(5) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

และการปรับปรุงควบคุมภายใน  
(6) ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการ

พิจารณาหรือให้ความเห็นของคณะกรรมการได้ 
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือท าการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ  
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 7 
กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เพิ่มเติม) ในประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ประเด็น คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษามีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม ที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ 2564 จึงพิจารณาเป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ิมเติม ที่จะน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ในขั้นจัดท าแผนดังกล่าว ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ ระหว่างติดตามรายงาน
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงมิได้บรรจุ
ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวในขั้นการจัดท าแผนฯ โดยมีรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้  
 

แผนบริหาร… 
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แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ในประเด็นความ
เสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จึงพิจารณาเป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ิมเติม ที่จะน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5  

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : จากผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564)  พบว่า  

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีผลการด าเนินงานเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 485.8616 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87.65 ของแผน ประกอบกับอุปสรรคจากภายนอก (Threats) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ นโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ร้อยละ 20 ในภาค
เรียนที่ 1/2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 55.5196 ล้านบาท และหากไม่มีนโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 541.3812 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.67 ของแผน 

2. รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีผลการด าเนินงานจ านวน 400.8116 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.95 ของแผน (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.05) แต่มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
จ านวนเงิน 72.32 ล้านบาท โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม คือ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการหารายได้ใน
ส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนได้ตามแผน ดังนี้ 

(2.1) หลักสูตร Non Degree  การจัดอบรมระยะสั้นภายใต้หลักสูตร Non Degree ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
ในบางรุ่นไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้ จึงได้ขอเลื่อนการจัดอบรมไปในปีถัดไป  

(2.2) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก บางโครงการวิจัยไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยได้ ท าให้ส่ง
งาน (งวดงาน) ล่าช้า ส่งผลให้งบประมาณของวิจัยจัดสรรเข้ามาล่าช้าด้วย เนื่องจากงบประมาณของทุนวิจัยจะมาเป็นงวด 
ตามสัญญาการให้ทุนวิจัย ไม่ได้จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งเดียวในต้นปีงบประมาณ 

(2.3) การจัดอบรมบริการวิชาการ หรือกิจกรรมเพ่ือหารายได้ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปจนกว่าจะกลับมาสู่
สถานการณ์ปกติ และบางหน่วยงานได้แก้ไขปัญหา โดยการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดแบบออนไลน์ การปรับลด
ค่าลงทะเบียนตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม และกรณีหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องฝึกอบรมที่สถานพยาบาล/โรงพยาบาลภายในจังหวัด                               
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ทางแหล่งฝึกยังไม่อนุญาตให้ทุกหน่วยงานเข้าด าเนินการอบรมได้ เป็นต้น  

3. สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน มีสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เท่ากับ 54.80 ต่อ 45.20 หรือ 57.46 ต่อ 42.54 (กรณีปราศจาก
นโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ) โดยแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่าง ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม... 
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4. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

 

 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ                            
พ.ศ. 2562 - 2564 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง (หากเกิดกรณี นโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ) และ                     
เมื่อพิจารณารายได้จากแหล่งอ่ืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการ
บริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แต่รายได้จากหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่ และรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย มีผลการด าเนินงาน
ค่อนข้างต่ า อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ดังนี้  

 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
   

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา   

ร้อยละ ๙๐ 

ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 3 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ท้ังหมด ร้อยละ 2.50 
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ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง :  

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1. กองแผนงาน พิจารณาข้อเสนอแนะ 
และสรุปผลการด าเนินงานการหารายได้
ของปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในกรณีที่ ค่ าธรรมเนียม
การศึกษาน้อยลงอันเป็นผลเนื่องมาจาก
จ านวนนักศึกษาลดลง และสรุปแนวทาง
ในการหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงาน
ที่ ผ่ า นมา  และ เปรี ยบ เที ยบ
ย้อนหลัง พร้อมทั้งและปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ 

รายงานการสรุปและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานการหารายได้ของปี
ที่ผ่านมา และปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ 

ธ.ค.-ม.ค. 
65 

2. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการปรับปรุง
ผลการด า เนิน ง านของปีที่ ผ่ านมา 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการ
จัดสรร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ร้อยละ 87.65 ของประมาณ
การ) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 และสามารถ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย และ
ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ก.พ.-มี.ค.65 

3. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการ
วางแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก เพื่อให้
ได้รายรับจริงให้เป็นไปตามประมาณการ
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามที่ก าหนด และแผนการหารายได้
จากแหล่งอ่ืนตามแนวทางการปรับผล
การด าเนินงานที่ก าหนด 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก สามารถ
ด า เนิน งานการรับนั กศึ กษา
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
และมีรายได้จากแหล่งอ่ืนเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

ก.พ.-ก.ย.65 

4. กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับคณะ/หน่วยงาน และถ่ายทอดค่า
เป้าหมายโดยการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ( OKRs)  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ 2565 

คณะ/หน่วยงานตระหนักถึงค่า
เป้าหมายในการหารายได้ของแต่
ละคณะ/หน่วยงาน  ซึ่งอาจมี
กรณีการทบทวนแผนหารายได้
ร ะ หว่ า ง ปี  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ค่ า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เอกสารการทบทวนแผนหารายได้
ของคณะ/หน่วยงาน 
 

เม.ย.-มิ.ย.
65 

5 .  ก อ ง แ ผ น ง า น ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ตาม
แผนการหารายได้ ( ค่ า ธรรม เนี ยม
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร และรายได้
จากแหล่งอ่ืน)  

คณะ/หน่วยงานมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการหา
รายได้ (แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหา วิ ทย า ลั ย อุบ ล ร าช ธ านี  
ประเด็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรร และรายได้
จากแหล่งอ่ืน) 

บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด า เนินงานตามแผนหารายได้  
( แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

6. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  สรุปผล
ด าเนินการตามแผนการหารายได้ และ
จัดส่งกองแผนงานตามก าหนด  

ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น  มี ก า ร
ด าเนินการตามแผนการหารายได้ 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการหารายได้ รายไตรมาส 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมาย
ก าหนด 

7. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหา วิ ท ยา ลั ย 
ตามล าดับ 

ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รายไตรมาส 

พ.ค. 65 
ส.ค. 65 
ต.ค. 65 

8. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะมาจัดท า
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป 

มี แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานในการด าเนินงาน
ต่อไป (ข้อเสนอแนะจากผลการ
ด าเนินงานจากไตรมาส 2 3 4) 

( ร่ า ง )  แน วทา งปรั บป รุ ง กา ร
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

ก.ย. 65 

 

จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น จ านวน 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 178.3468 ล้านบาท เม่ือเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 482.7932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.94 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85) 
รายละเอียดดังนี้  

 

แหล่งที่มาของรายได้ 

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปี 2563 ปี 2564 
แผนหารายได้ 
จากแหล่งอื่น 

ผลการ
ด าเนินงาน  

ณ ไตรมาส 2 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตหลักสูตรรปูแบบ
ใหม่ 

(1) รายได้จากหลักสูตร Non Degree/
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

0.4250 1.1851 3.3800 - - 

พันธกิจด้านงานวิจัย (2)  ร ายได้ จากการ ใ ช้ ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปญัญา
จากงานวิจัย 

- 2.2541 1.4778 0.2975 20.13 

(3) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 29.4173 65.2501 91.9159 24.1357 26.26 

พันธกิจบริการวิชาการ (4) รายได้จากการให้บริการวิชาการ 91.6491 110.1114 164.1803 50.0013 30.46 

(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ/ 
     ศูนย์เครื่องมือ 

3.7815 6.7232 10.4240 2.8584 27.42 

(6) รายได้จากโรงพยาบาล 25.2597 25.3861 36.9718 19.3585 52.36 

การหารายได้จากแหล่ง
อื่น ๆ 

(7) รายได้จากการบริหารทรัพยากร 116.2802 109.0963 82.6874 40.8752 49.43 

(8) รายได้จากการรับบริจาคและ 
     การจัดกิจกรรมหารายได้ 

64.2575 80.8055 18.8740 6.5403 34.65 
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แหล่งที่มาของรายได้ 

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปี 2563 ปี 2564 
แผนหารายได้ 
จากแหล่งอื่น 

ผลการ
ด าเนินงาน  

ณ ไตรมาส 2 

คิดเป็น
ร้อยละ 

(9) รายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

- - 72.8820 34.2799 47.03 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น (หน่วย: ล้านบาท) 331.0702 400.8116 482.7932 178.3468 36.94 
 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 
          เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  

 

ตัวบ่ งชี้ ย่ อยที่  2 ร้ อยละของรายรับจริ งจากค่ าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 202.5061                      
ล้านบาท เม่ือเทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 585.8221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
34.57 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) รายละเอียดดังนี้ 

 

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

(1) 
ประมาณการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(แผน) 

(2) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

(เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2564) 

(3) 
ร้อยละ 

(2)*100/(1) 

คณะนิติศาสตร์ 26,939,300 10,971,035.00 40.73 
คณะรัฐศาสตร์ 27,811,200 8,796,090.00 31.63 
คณะบริหารศาสตร์ 61,885,000 24,254,290.00 39.19 
คณะศิลปศาสตร์ 42,836,600 15,412,280.00 35.98 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 39,939,800 15,080,250.00 37.76 
คณะพยาบาลศาสตร์ 24,676,900 3,737,505.00 15.15 
คณะเภสัชศาสตร์ 30,028,700 16,959,205.00 56.48 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 11,422,900 4,451,790.00 38.97 
คณะวิทยาศาสตร์ 34,176,800 9,607,425.00 28.11 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42,567,200 14,574,235.00 34.24 
คณะเกษตรศาสตร์ 10,866,600 3,911,595.00 36.00 
ส านักวิทยบริการ 18,553,800 6,044,400.00 32.58 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 18,553,800 6,044,400.00 32.58 
ส านักงานอธิการบดี 195,563,500 62,661,675.00 32.04 

รวม 585,822,100 202,506,175.00 34.57 
 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 
         เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  

 

หมายเหตุ  
(1) ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 100) เป็นการค านวณประมาณการล่วงหน้าของกองแผนงาน ส าหรับการ

จัดท าแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2564) มาจากข้อมลูการลงทะเบียนของนักศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2564- 

มีนาคม 2565 ตามปฏิทินการศึกษา โดยการค านวณของกองแผนงาน ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ REG เป็นการลงทะเบยีนจริง (ฐานข้อมูลจาก
ใบเสร็จรับเงิน) ของนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว จากงานทะเบียนฯ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2565 
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ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมด ซึ่งจะประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 4 ก าหนด                          
ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50  

สรุปผลการประเมิน :  ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  

1. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  

2. ส าหรับการจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป ให้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นราย
ไตรมาส เพ่ือให้สามารถประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ และหากพิจารณาผลการด าเนินงานที่อาจจะไม่บรรลุค่า
เป้าหมายที่ก าหนดและไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อไป ให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)                      
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(เพ่ิมเติม) ในประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของ

ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และน าประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาพิจารณาด าเนินการก่อน เพ่ือจัดท าแผน
บริหารของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๒  ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 
   ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา อ้างอิงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                  
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตาม  พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง 
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2564) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 และครั้งที่ 4/2565 วันที่ 30 เมษายน 2565 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าโครงการ (น าร่อง) การประกันคุณภาพภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ 4) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

 
 

(1) นโยบาย... 
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(1) นโยบายมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยด าเนินการตามนโยบายสภา

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้หลักสูตรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-based education (OBE) จึงได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 26 มีนาคม 2565 และให้ทุกหลักสูตร                        
(ยกเว้นหลักสูตรที่ด าเนินการตามสภาวิชาชีพหรือระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานเทียบเคียงที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ยอมรับ) ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  

  

(2) เป้าหมายความส าเร็จ  
 

หัวข้อ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 
2567 

จุดเน้น Training  Auditing Auditing Auditing 
หลักสูตร
โครงการ
น าร่องฯ 

- พบคณะที่ปรึกษา (2/3 ครั้ง) 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- เตรียมความพร้อมสร้างความ
เข้าใจ เช่น 
 AUN-QA Criteria 
 Gap Analysis จาก 

มคอ.2 
 Outcome-based 

education (OBE) 
 backward design  

- เขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ ์
AUN-QA Criteria (ภาษาไทย) 
- ประเมินคณุภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้ทรงฯ ที่เป็นผู้
ประเมิน AUN-QA) 
- ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ  
- เขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ ์
AUN-QA Criteria (ภาษาไทย) 
- รับการประเมินคณุภาพภายใน 
โดยผู้ตรวจประเมิน AUN-QA - 
รับการประเมินโดยผู้ตรวจ
ประเมิน AUN-QA (เต็มรูปแบบ
ทุกหมวด) 

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้ทรงฯ ที่
เป็นผู้ประเมิน AUN Inter) 
- พบคณะที่ปรึกษา 
- เขียนรายงาน SAR ตาม
เกณฑ ์AUN-QA Criteria 
(ภาษาอังกฤษ) 
- รับการประเมินโดยผู้ตรวจ
ประเมิน AUN-QA (เต็ม
รูปแบบทุกหมวด) 
 
  

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้
ทรงฯ ที่เป็นผู้ประเมิน 
AUN Inter) 
- พบคณะที่ปรึกษา 
- เขียนรายงาน SAR 
ตามเกณฑ ์AUN-QA 
Criteria 
(ภาษาอังกฤษ) 
- รับการประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมิน AUN-
QA (เต็มรูปแบบทุก
หมวด) 
- มหาวิทยาลัย
พิจารณาผลประเมินฯ 
และความพร้อมของ
หลักสตูร เพื่อยื่นขอ
การรับรองจาก AUN-
QA inter ทั้ง 4 
หลักสตูร  

จุดเน้น - Training  Auditing Auditing 
หลักสูตรที่
ไม่ได้เข้า

ร่วม
โครงการ
น าร่องฯ  

- - เตรียมความพร้อมสร้างความ
เข้าใจ เช่น 
 AUN-QA Criteria 
 Gap Analysis จาก 

มคอ.2 
 Outcome-based 

education (OBE) 
 backward design  

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้ทรงฯ ที่
เป็นผู้ประเมิน AUN-QA) 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาฯ  
- เขียนรายงาน SAR ตาม
เกณฑ ์AUN-QA Criteria 
(ภาษาไทย) 

- ท าแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (โดยผู้
ทรงฯ ที่เป็นผู้ประเมิน 
AUN-QA) 
- เขียนรายงาน SAR 
ตามเกณฑ ์AUN-QA 
Criteria 
(ภาษาอังกฤษ) –
หลักสตูรที่พร้อมขอ
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หัวข้อ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 
2567 

- เขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ ์
AUN-QA Criteria (ภาษาไทย) 
(เต็มรูปแบบทุกหมวด) 
- รับการประเมินคณุภาพภายใน
โดยผู้ตรวจประเมิน AUN-QA  

- รับการประเมินคณุภาพ
ภายในโดยผู้ตรวจประเมิน 
AUN-QA  
 

รับรองการประเมิน
AUN-inter 
- รับการประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมิน AUN-
QA (เต็มรูปแบบทุก
หมวด) 
- มหาวิทยาลัย
พิจารณาผลประเมินฯ 
และความพร้อมของ
หลักสตูร เพื่อยื่นขอ
การรับรองจาก AUN-
QA inter อย่างน้อย 
4 หลักสูตร / 1 ครั้งท่ี
ยื่นเสนอการรับรอง 
AUN-Inter  

 
(3) ระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
      ปีการศึกษา 2565 มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน และเตรียมด าเนินการประกันคุณภาพภายใน               

ตามเกณฑ์ AUN-QA  จ านวน 78 หลักสูตร (ข้อมูล ณ 21 มิ.ย. 65) ประกอบด้วย  
หลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ * จ านวน 3 หลักสูตร    

 ๒) การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 76 หลักสูตร  
- หลักสูตรโครงการน าร่องฯ AUN-QA * ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนจากการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สป.อว. (IQA) เป็นการ  

ประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 72 หลักสูตร (โดยรวมหลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2565 
จ านวน 4 หลักสูตร)  

หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ และร่วม
เป็นหลักสูตรโครงการน าร่องฯ AUN-QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ระบบ... 
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3.1 ระบบการด าเนินงาน 
 

 
 

3.2 กลไกการด าเนินงาน 

 3.2.1 กิจกรรม...  
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3.2.1 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน  
กลุ่มป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(ทุกหลักสูตร) 

อธิบายเกณฑ์ AUN-QA Version4 (3 ชม.) 
โดย รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน (มข.)  

(ครั้งท่ี 1) วันท่ี 18-19 ก.ค. 
65 
(ครั้งท่ี 2) วันท่ี 1-2 ส.ค. 65  

งานพัฒนาคุณภาพฯ 
กองแผนงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(ทุกหลักสูตร) 

Workshop 1 แนวคิดการออกแบบหลักสตูรที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (3 ชม.) 
โดย รศ.ดร.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ และ  
รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี (มอ.) 

ส.ค. 65 กองบริการการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(ทุกหลักสูตร) 

Workshop 2 การน าความต้องการมาก าหนด
เป็น Programme Learning Outcome (PLO) 
และโครงสร้างหลักสูตร (3-4 ชม.) 
โดย รศ.ดร.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ และ            
รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี (มอ.) 

ก.ย. 65 กองบริการการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(ทุกหลักสูตร) 

Workshop 3 การออกแบบรายวชิาตามหลัก 
constructive alignment (3-4 ชม.)  
โดย รศ.ดร.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ และ  
รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี (มอ.) 

ต.ค. 65 กองบริการการศึกษา 

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน การส่งเสริมพัฒนาอาจารย/์อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรที่สนใจ และมคีุณสมบตัติามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อเป็นผู้ประเมินคณุภาพ
ภายในตามเกณฑ์ AUN-QA  

ก.ค. 65 – ก.ย. 66 งานพัฒนาคุณภาพฯ 
กองแผนงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(ทุกหลักสูตร) 

แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

ก.พ.-เม.ย. 66 งานพัฒนาคุณภาพฯ 
กองแผนงาน 

หมายเหตุ – ก าหนดการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

 3.2.2 การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน  
การสนับสนุนการด าเนินงาน หลักสูตรโครงการน าร่องฯ หลักสูตรทั่วไป 

1. คณะที่ปรึกษาการด าเนินงานเกณฑ์ AUN-QA   
2. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานเกณฑ์ 

AUN-QA ภายในมหาวิทยาลัย 
  

(หมายเหตุ - บางการประชุมอาจมี
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม) 

3. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานเกณฑ์ 
AUN-QA ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทปอ./ อื่นๆ 

 - 

4. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  - 
5. การผลักดันผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ของหลักสูตร   

(ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย) 
6. การขอย่ืนการรับรองจาก AUN-Inter    

(สนับสนุนงบประมาณเฉพาะ
หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง) 

 
 
 

4) แผน/ปฏิทิน... 
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(4) แผน/ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2565 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 มิ.ย. – ก.ค. 2565  
๒. หารือแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ AUN-QA ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

๓. กิจกรรมสร้างความเข้าใจและอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตามหัวขอ้ 3.1) และอาจมีเพิ่มเติม 
เนื่องจากเป็นระยะแรกในการพัฒนาระบบกลไก และการสรา้งความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

ตลอดปีการศึกษา 

๔. ติดตามผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน) พ.ย. 65 และ ก.พ. 66 
๕. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

- หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ์AUN-QA 
- หลักสูตรรายงานการประเมินตนเอง หมวดที่ 1 การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ในระบบ CHE QA 
- หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
- กองแผนงาน จัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Feedback Report) ไป

ยังหลักสูตร/คณะ 

 
มิ.ย. - ก.ค. 2566 
ก.ค. – ส.ค. 2566 

 
ส.ค. - ก.ย. 2566 
ก.ย. - ต.ค. 2566 

 
๖. คณะ/หลักสตูร น าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ ไปจดัท าแผนพัฒนาปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร ในปีถัดไป 
ก.ย. 66 

หมายเหตุ – ก าหนดการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน และแผน/ปฏิทินการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2565 เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ความเห็นชอบในล าดับถัดไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของคณะต่างๆ ในปีการศึกษา 256๖ – ๒๕๖๗ เพ่ือก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-
QA เพ่ือใหไ้ด้รับรองคุณภาพหลักสูตรต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับ… 
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๑๙ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ คน                  
รวมจ านวนทั้งหมด ๒๒ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕)  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๑๙ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๒๒ คน 
(ขออนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
      

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   - 
   

     ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
   ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง 

          และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินค่างานของ
ต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่ง (ระดับต าแหน่งสูงขึ้น) และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งข้อบังคับ
ดังกล่าว ได้ก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ กอปรกับมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เห็นว่า ขณะนั้น ก.พ.ยังมิได้น าเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จึงให้ใช้ผลงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เดิมในการเสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นไปพลางก่อนได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดบทเฉพาะกาล แห่งข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 สรุปไว้
ดังนี้  

ข้อ 31 หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ 13 (3) (ก 1.3) และ               
(ก 2.3) ให้ใช้ผลงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เดิมในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.           
จะได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ 

ผลงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เดิมในเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง      
มีดังนี้ 

(1)  ระดับช านาญการ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 
(ก)  คู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เล่ม 

(2) ระดับช านาญการพิเศษ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 
       (ก) คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม และ 
         (ข) ผลงานประเภทอ่ืนอีก 1 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยหรืองานพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชาแล้ว ...ฯลฯ... 
ข้อ 32 ประกาศ… 
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ข้อ 32 ประกาศ ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ประกาศ...ฯลฯ 
ก าหนดให้บังคับใช้ส าหรับผู้ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะ
ประกาศก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน 
 บัดนี้ ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ แล้ว  อ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ กอปรกับเพ่ือให้บุคลากรได้จัดเตรียมและน าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามาตรฐาน ก.พ.อ.และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณายกเลิกบทเฉพาะกาลของข้อบังคับบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ          
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559   

ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบของส านักงานกฎหมายและนิติการ และผ่านการพิจารณา
จากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการก าหนดผลงานทาง

วิชาชีพเพ่ือขอรับการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระหว่างผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เดิม กับผลงานฯ
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดขึ้นใหม่  และความเห็นของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานฯ ตามท่ีก าหนด  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา  
     พ.ศ. ....  
        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ด้วย พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ในมาตรา ๙ (๕) และมาตรา ๑๙ บัญญัติให้การจัดการ
อุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล 
และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ออกประกาศ
ก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมถึงก าหนดให้ต้องมีประมวลจริยธรรมส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งข้อก าหนดข้างต้น ก าหนดไว้ในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตนตามหลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ข้อ ๓๕ ที่ก าหนดว่า “นิสิต นักศึกษา ต้องยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด” และยังมี
ข้อก าหนดในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นักศึกษา เช่น ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติตนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอในการประกอบอาชีพ และส่วนที่ ๓ ความรับผิดชอบและความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น 

ส านักงาน… 
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ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในหลักการในการ
ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา และต่อมาอธิการบดีได้เห็นชอบใน
หลักการดังกล่าว และได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมนักศึกษา เพื่อด าเนินการยกร่างข้อบังคับ 
ตลอดจนการรับฟังความเห็น และด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรม
นักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป โดยคณะท างานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ และได้มีการประชุมหารือ พิจารณาใน
ส่วนของคณะท างาน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งได้มี
การจัดให้มีการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว จากคณบดีหรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านัก องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ซึ่งคณะท างานฯ ได้พิจารณารับฟังความเห็น บันทึกสรุปความเห็น และพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่ออธิการบดี พิจารณา และมีข้อสั่งการให้น า (ร่าง)             
ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการรับฟังแสดงความคิดเห็ น (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับ
ดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร เข้ามาแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ซึ่งส านักงานพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา 
และส านักงานพัฒนานักศึกษาได้น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
ประกอบกับส านักงานพัฒนานักศึกษาได้จัดส่ง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและแก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ และผ่านความเห็นขอบจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565  

ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. .... ประกอบด้วย           
๓ หมวด ดังนี้ หมวดที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก หมวดที่ ๒ มาตรฐานจริยธรรมของนักศึกษา            
และหมวดที่ ๓ กลไกและระบบบังคับใช้จริยธรรม  
  ในการนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอเสนอแบบสรุปเรื่องวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พร้อมเอกสารประกอบ เพ่ือพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. ....  
   

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑.  แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. .... 
ดังนี้ 

๑.1 ข้อ ๑๒ แก้ไขเป็น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นักศึกษากระท าผิดจริยธรรม ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพ่ือสอบสวนการกระท าผิดจริยธรรมตาม
ข้อบังคับนี้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประธานสภาอาจารย์ 
ประธานสภานักศึกษา และให้มีเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาหรือวินัยนักศึกษาจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

การสอบสวน… 
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การสอบสวนการกระท าผิดจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

1.๒ ข้อ ๑๔ วรรค ๒ แก้ไขเป็น  กรณีมีเหตุอันจ าเป็นต้องเปิดเผยผลการด าเนินการทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

1.๓ ข้อ ๑๕ แก้ไขเป็น การกระท าผิดจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ที่เป็นความผิดวินัยนักศึกษาด้วยให้
ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาต่อไป   

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน แก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล 
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  พ.ศ. ๒๕๖5 โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็น 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 21 
วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  เพ่ือท า
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” และเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจในการ
ด าเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา               
ในส่วนที่ ๒ นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการ เป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ด้วย   

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และ เงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  การขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจักต้องจัดท าประกาศสภาอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนประมาณการจ านวนเงินและจ านวนนิสิต 
นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยแผนการรับต้องสอดคล้องกับประกาศสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมกับความพร้อมของสถาบันซึ่งไม่เกินแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) ตามที่สภาสถาบันอนุมัติหรือเห็นชอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
 การนี้เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึง
ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๙) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับ 
 

บุคคลพิการ… 
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บุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565  จึงขอรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 10 คน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคล พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๔.๔  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออก 
           ข้อสอบการตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบวัด UBU TEST  
           พ.ศ. .... 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สมัคร
สอบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 จ านวนทั้งสิ้น 1,037 คน สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ อัตรารายละ 500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 518,500 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่น-แปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน) และมีการจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (UBU TEST) ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ร้อยละ 60 ของรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นค่า
ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 3.1  

เนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งอาจไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทนการออกการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST  พ.ศ. ....  และร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการ
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST พ.ศ. .... โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและ
มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    

ต่อมา ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ตรวจร่างประกาศทั้งสองฉบับโดยผ่านการพิจารณาจากอัยการโก
เมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตามบันทึกข้อความที่ 
อว 0604.1.10/778 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสอบวัด UBU Test  พ.ศ. ....              
ร่างประกาศดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 5 ข้อ 7(3) (3.2) ข้อ 8 วรรคสอง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นอ านาจของอธิการบดี  ในการออกประกาศตามข้อ 8 
วรรคสอง และเมื่อออกประกาศแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามข้อ 8 วรรคสาม 

2) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และ
ค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบวัด UBU Test  พ.ศ. ....  ร่างประกาศดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 5 และข้อ 15  

แห่งระเบียบ... 
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แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นอ านาจของอธิการบดีในการ
ออกประกาศโดยต้องผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยก่อนตามข้อ 15 วรรคสอง   

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทน
การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบวัด UBU Test  พ.ศ. ....   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบวัด UBU Test  
พ.ศ. ....    
     

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

 ๔.๔.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการด าเนินกิจกรรมฝึกสอน 
   ภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ระหว่าง University  
   of Hawai’i at Manoa สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ราชอาณาจักรไทย 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วย University of Hawai’i สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดท าความร่วมมือทางวิชาการและมีกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการด าเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ระหว่าง 
University of Hawai’i สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านการฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ University of Hawai’i สหรัฐอเมริกา และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ มีมติเห็นชอบ
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการด าเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH 
English Teaching Practicum ระหว่ าง  University of Hawai’ i at Manoa สหรั ฐอเมริ กา  กับ  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการด าเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English 
Teaching Practicum ระหว่าง University of Hawai’ i สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านการฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH 
English Teaching Practicum ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ University of Hawai’i สหรัฐอเมริกา 
และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๓. ข้อตกลง… 
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๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
๓.๑ ร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
๓.๒ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในบันทึกข้อตกลงต้องแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอ านาจ 
๔. แผนที่จะด าเนินการร่วมกัน 

๔.๑ UBU-UH English Teaching Practicum (UBU-UH Project) 
๔.๒ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

๕. ผู้มีอ านาจลงนาม 
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕.๒ Professor David Lassner ต าแหน่ง อธิการบดี University of Hawai’i at Manoa  

๖. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง  
๖.๑ ระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ระหว่าง University of Hawai’i at 
Manoa สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-

UH English Teaching Practicum ระหว่าง University of Hawai’ i at Manoa สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย  เพ่ือจักได้ทราบผลการด าเนินงานและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ต่อไป 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๔.๖  (ร่าง) ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การศึกษาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดความยากจนและการพัฒนาสุขภาพ 
สันติภาพและความมั่นคง (World Bank, ๒๐๑๖)* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาและวิจัยที่พัฒนา
ศักยภาพและทักษะของบุคคลในทุกช่วงวัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ การก าหนดปรัชญาการศึกษา จึงเป็นการก าหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
รวมถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความ
ต้องการของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นกลไกหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะน ามาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA งานมาตรฐาน 
 

และพัฒนา... 
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และพัฒนาหลักสูตรจึงได้จัดท า “(ร่าง) ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Educational Philosophy 
of Ubon Ratchathani University)” เพ่ือถ่ายทอดลงมาเป็นปรัชญาของคณะ/วิทยาลัย ปรัชญาของหลักสูตร 
รวมถึงการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการจัดท า Expected Learning Outcomes (ELOs) ของ
หลักสูตร ตลอดจนการน ากรอบ ELO มาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา         
(มคอ.๓-๔) โดยใช้กรอบแนวคิดตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นโยบายการพัฒนาประเทศ และ                 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยให้มี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน (Lifelong Learning) มีความสามารถด้านวิชาชีพและวิชาการที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) ในการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะใหม่ๆ (New Skills) และความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ Blended Learning และ 
Technology-enhanced Learning ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG) เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย   
  ๖.๓  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ๖.๔  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ๖.๕  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
            และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๖  การพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

       ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 
  
 
 

เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


