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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖   
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
๖. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยเลิศอดุลย์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  อัศววิรุฬหการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา... 
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๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๘. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. นายปิยณัฐ  สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
 งานวิจัย 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ 
๑๐. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายชาติชาย  เมาลีชาต ิ นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

  ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม         
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร จ านวน ๙ คน  และประชุมที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๕ คน  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุมผ่าน         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๖ คน ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่แจ้งขอลาประชุม จ านวน ๒ คน  ดังนี้ 
 

 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 ๒. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง   

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม      รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม 256๕ นั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 25๓๓ มาตรา 12 ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           
จ านวนคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น         
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ และให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  เป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

   ๑.๑.๔  การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไปนั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
 

มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ นั้น อาจเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งภายหลังจาก   
ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สภามหาวิทยาลัย              
ในฐานะองค์กรสูงสุด ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย สามารถตรากฎหมายล าดับรอง 
อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างมาก ในการก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย แนวทางและแผนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้การท างานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม        รับทราบ  
 

 ๑.๑.๕  เรื่องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แล้วนั้น ท าให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  ไดส้ิ้นสุดลงแล้ว   

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล - 
อธิวาสน์พงศ์  เป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มาเป็นระยะเวลานานรวมทั้งได้ให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนางานมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม        รับทราบ  
 

  ๑.๑.๖  การจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

 ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ ตามที่ น โยบายของสภามหาวิทยาลั ย                                
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 256๕  ดังนั้น เพ่ือให้จัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระยะต่อไปด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม       
ซ่ึงจักด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
รวมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา  และพิจารณาก าหนด
นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) ข้างหน้าต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

 
๑.๒  เรื่องแจ้ง... 
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 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 าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕   

          

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๑.๒.๒  การมอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี          
ฝ่ายวิชาการ ได้พ้นจากราชการและพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕                
ส่งผลให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๑๒ (๖)              
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่างลงด้วย 

 ในการนี้ อธิการบดี ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๖๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน             
พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
พ.ศ. ๒๕๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้นจึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบการมอบ
หมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังกล่าว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร              
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ และแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์         
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
๑.๒.๓  ก าหนด... 
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 ๑.๒.๓  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

      อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งหนังสือที่ อว ๐๖๐๔/๑๒๗๑       
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น 
 การนี้ ส านักพระราชวังได้ตอบหนังสือกลับถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ พว ๐๒๐๖.๑๒/-
๔๐๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐา-          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพระราชทานพระมหา
กรุณา ดังนี้ 

๑. พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. พระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร จ านวน ๒ คน  
๓. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ช่างภาพ บันทึกวีดิทัศน์ ถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายใน

มหาวิทยาลัย ฯ 
 ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                      
โดยขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดต่อเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการ พร้อมจัดส่ง
ส าเนาค ากราบบังคมทูลและร่างพระราโชวาทไปยังกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านร่วมงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ด้วย 

 
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ก าหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2564 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  มาตรการบรรเทาผลกระทบเหตุอุทกภัยส าหรับนักศึกษา บุคลากร และ   
     ประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน  
“โนรู” ที่เกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้ท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่กระจายไปใน
หลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ประกอบกับสถานการณ์ปริมาณน้ าในแม่น้ ามูล  แม่น้ าชี 
และล าน้ าสาขาที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในด้านที่พักอาศัย ผลผลิตทาง
การเกษตร ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  

 
 
 

ระดับน้ า... 
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รูปภาพ 1 สถานการณน์ ้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วนัที ่19 ตุลาคม 2565 

ในการนี้ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์น้ าท่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดการประชุมหารือแนวทางและติดตามการช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าว            
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส านักงานอธิการบดี 
พร้อมกับรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย
มีสาระส าคัญและผลการด าเนินงานจากการประชุม ดังนี้ 

๑. ด้านการช่วยเหลือนักศึกษา ได้มอบหมายให้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ และกองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการหอพักชั่วคราวภายในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 24 ราย การ
ก าหนดมาตรการรองรับการสอบปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรทุน
ช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 

  

  
รูปภาพ 2 แนวทางการช่วยเหลอืนกัศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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นอกจากนี้ยังให้ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย ติดตาม เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ในเบื้องต้นคณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่เพ่ือเยี่ยมเยือนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย  

๒. ด้านการช่วยเหลือบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งประสานไปยังคณะ วิทยาลัย ส านัก และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือถือปฏิบัติ ในกรณีบุคลากรรายใดที่ประสบเหตุอุทกภัย จนเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางมา
ปฏิบัติราชการในที่ตั้งปกติได้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง 
โดยค านึงถึงอุปสรรค ความจ าเป็นหรือความเดือดร้อน ความยากล าบากในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นส าคัญ  

นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ยังได้ส ารองห้องพักในอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร ไว้ส าหรับบุคลากรที่
ประสบเหตุอุทกภัยและต้องการเข้ามาพักในพ้ืนที่อาคารที่พักอาศัยของบุคลากรเป็นการชั่วคราว โดยปัจจุบันมีบุคลากร
แจ้งความประสงค์เข้าพักจ านวน 8 ราย รวมถึงประสานไปยังคณะ วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้แจ้งความ
เดือดร้อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ของบุคลากรเข้ามายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินมาตรการช่วยเหลือตามสถานการณ์
ต่อไป 

อนึ่ง สถานปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้จัดสวัสดิการห้องพัก
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรท่ีประสบอุทกภัยและประสงค์เข้าพักเป็นการชั่วคราวในอัตราคืนละ 500 บาท  

๓. ด้านความช่วยเหลือด้านบริการยานพาหนะรับส่ง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรถรับ-ส่ง นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป จ านวน 5 รอบต่อวัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ไป
ยังธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินช าราบ และส านักงานเทศบาลเมืองวารินช าราบ เพ่ือส่งต่อไปยังจุดรับ-ส่งประชาชน
ระหว่างอ าเภอวารินช าราบและอ าเภอเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีน้ าท่วมสูงจนท าให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถ
สัญจรผ่านไปได้ นอกจากนี้ยังจัดรถให้บริการเพ่ือปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามค าขอของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
และองค์การนักศึกษา โดยหน่วยงานต้นเรื่องที่ขอใช้สามารถยื่นความประสงค์ใช้รถที่งานยานพาหนะ กอง กลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

 นอกจากนี้ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนด้วยรถจักรยานยนต์จากจุดรับส่งโดยรถทหารระหว่างอ าเภอเมืองอุบลราชธานี -
อ าเภอวารินช าราบ เพ่ือรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองอุบลราชธานีและพ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบ  

 

  
รูปภาพ 3 มาตรการช่วยเหลอืด้านยานพาหนะ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

4. ด้านการน าองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะน าโมเดลระบบ
สารสนเทศ “UBU Save Ubon” พัฒนาโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ
ประสานต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยปัจจุบันด าเนินการช่วยเหลือแล้วเสร็จ จ านวน 
82 ค าร้อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 ค าร้อง และรอการช่วยเหลืออีก 2 ค าร้อง ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอคืออ าเภอเมือง
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอตาลสุม อ าเภอพิบูลมังสาหาร และอ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ม.อุบลฯ... 
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รูปภาพ ๔ ระบบช่วยเหลอืผู้ประสบภัยน ้าทว่ม พัฒนาโดยส้านกัคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย และเครือข่าย UBUSaveUbon 

  รวมถึงมหาวิทยาลัยจะน าองค์ความรู้และนวัตกรรมของคณะ วิทยาลัย ส านัก หน่วยงานต่าง ๆ                      
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการด าเนินการบูรณะฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย      
ในเบื้องต้นคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ผลิตยา Whitfield’s 
Ointment ขี้ผึ้งวิทฟิลด์ทากันน้ ากัดเท้า จ านวน 1๓,000 ตลับ เป็นต้น ด้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปฏิบัติงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สนาม หอกีฬาเทศบาลวารินฯ และออกเยี่ยม
ผู้ประสบอุทกภัยกับทีมเจ้าหน้าที่ ณ จุดพักพิงรอบเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลวารินช าราบ วันที่ 18, 20, 
25, 27 ตุลาคม และ 1,3 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลและบูรณาการ                 
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในการดูแลผู้ประสบภัยในสถานการณ์จริง 
 

 

  

  
รูปภาพ ๕ การน้าองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ 

5. ด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านภารกิจจิตอาสาโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ศูนย์น้ ามิตร… 
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   5.1 ศูนย์น้ ามิตร คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณาจารย์ และบุคลากร                     
คณะศิลปศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ ร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี 
จัดตั้งกลุ่ม “ศูนย์น้ ามิตร” เพ่ือรับบริจาคสิงของ สิ่งอุปโภค และสมทบทุน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท่วมและ
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงรวบรวมข้อมูลจิตอาสาเพื่อความสะดวกในการติดต่อปละประสานงาน 
   5.2 ส านักงานพัฒนานักศึกษา ประสานงานภารกิจจิตอาสาเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการจัดเตรียม
ถุงยังชีพร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ร่วมกับสภากาชาดไทยและเทศบาลเมือง
วารินช าราบในการจัดเตรียมถุงยังชีพ ณ ศาลาประชาวาริน โดยการสนับสนุนยานพาหนะรับส่งโดยกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 
   5.3 องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าโดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาและคณะต่างๆ ได้เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้ห้องสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เป็นสถานที่ท าการชั่วคราวส าหรับรับบริจาค และเตรียมการให้
ความช่วยเหลือพ้ืนที่หลังสถานการณ์น้ าลด นอกจากนี้อาสาสมัครบางส่วนยังได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขน
ย้ายสิ่งของรองรับสถานการณ์ 
   5.3 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ร่วมกับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย                           
จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคน้ าดื่มและข้าวกล่อง ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  

 

  
  

  
รูปภาพ 6 ประมวลภาพภารกิจจิตอาสาโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

6. ด้านการ... 
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6. ด้านการช่วยเหลือประชาชนเพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังสถานการณ์น้ าลด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มอบหมายให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย องค์การนักศึกษา และเครือข่ายจิต
อาสาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนหลังสถานการณ์น้ าลด โดยให้
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่และหน่วยงานที่ต้องการรับความช่วยเหลือ  
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งมั่นที่จะอยู่ เคียงข้างและสร้างอนาคตร่วมกับชาวอุบลราชธานี  
ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม  โดยขอความร่วมมือให้คณะ 
วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงานภายใน พิจารณาด าเนินมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตการเดินทาง 
การพักอาศัยให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในสถานการณ์อุทกภัย ภายใต้โมเดลหรือแฮชแท็ก       
(Hashtag) #UBUSaveUbon 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   ๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าสรุปผลการด าเนินงานมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบเหตุอุทกภัย 
ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ จาก
สถานการณ์อุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน “โนรู” ที่ท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของ
จังหวัดอุบลราชธานี รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทราบ
ต่อไป  

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยการใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต  

3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบอุทกภัย และขาด
แคลนทุนทรัพย์ ที่จะต้องซ่อมแซมที่พักอาศัยหรือเพ่ือการอ่ืนใด โดยอาจพิจารณาด าเนินการในรูปแบบของกองทุน
เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แกบุ่คลากรผู้ประสบภัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๕  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน   
      ภายนอก ไตรมาสที่ 4 
    ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 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 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 77,179,916.00 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) 
จ าแนกรายรับเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

1) เงินสนับสนุน… 
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1) เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 5 โครงการ จ านวน  11,867,866.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)  

2) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 7 โครงการ จ านวน 65,166,500.00 บาท  (หกสิบห้าล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

3) เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 2 โครงการ จ านวน 145,550.00 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่น
ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้งโครงการ 
งบประมาณที่ต้ังไว้

แล้ว 
ขอต้ังงบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
1.  เ งิ น
สนับสนุนการ
วิจัย 

1.1 คณะ 
วิทยาศาสตร์  
 

1.1.1  
โครงการพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู้ 

ก อ ง ทุ น ส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ววน. 

 5,340,000.00  4,527,000.00  813,000.00   5,340,000.00 

1.2 คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

1.2.1  
โครงการ “การผลิตเอทิล เอสเทอร์
แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรได
นามิคคาวิเทช่ันชนิดโรเตอร์แบบผิวหลุม” 

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ  159,090.00   -  159,090.00    159,090.00   

1.3  ส านั ก งาน
ส่ ง เ ส ริ มบริ ห าร
งานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

1.3.1  
โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และ
แก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2 

ห น่ ว ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
จั ด ก า ร ทุ น ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ร ะ ดั บ พื้ น ที่  
(บพท.) 

4,984,326.00 - 4,984,326.00 4,984,326.00 

1.3.2  
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ก า ร จั ด ก า ร ทุ น ท า ง
วั ฒน ธ ร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษฐ กิ จ
สร้ างสรรค์  อ า เภอเขมราฐ จั งหวัด
อุบลราชธาน ี

ห น่ ว ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
จั ด ก า ร ทุ น ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ร ะ ดั บ พื้ น ที่  
(บพท.) 

416,150.00 - 416,150.00 416,150.00 

1.3.3  
โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณา
การแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบ เบ็ ด เ ส ร็ จ และแม่ นย า
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ระยะที่ 3 

ห น่ ว ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
จั ด ก า ร ทุ น ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ร ะ ดั บ พื้ น ที่  
(บพท.) 

5,495,300.00 - 5,495,300.00 5,495,300.00 

รวม เงินสนับสนุนการวิจัย 16,394,866.00 4,527,000.00 11,867,866.00 16,394,866.00 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้งโครงการ 
งบประมาณที่ต้ังไว้

แล้ว 
ขอต้ังงบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
2. เงิน 
สนับสนุนการ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 

2.1 คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

2.1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาสถาน
ประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ การ
ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัญญา
ที่ ศภ.7-31/2565 

ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 7 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม 

182,800.00 - 182,800.00 182,800.00 

2.1.2 โครงการกิจกรรมการพัฒนาสถาน
ประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ การ
ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความ
ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัญญา
ที่ ศภ.7-41/2565 

ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 7 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม 

480,000.00 365,600.00 114,400.00 480,000.00 

2.2 กองบริการ
การศึกษา 

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แ ล ะ พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย มี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงาปลัดกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 2,246,400.00    -   2,246,400.00    2,246,400.00   

2.2.2 โครงการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดย
มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงาปลัดกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 561,600.00    -   561,600.00    561,600.00   

2.3  ส านั ก งาน
วิเทศสัมพันธ ์

2.3 .1  โคร งการค่ า ใ ช้ จ่ ายส าหรั บ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ร ะ
ตะบอง ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

280,000.00 - 280,000.00 280,000.00 

2.4  ส านั ก งาน
ส่ ง เ ส ริ มบริ ห าร
งานวิจัย บริการ

2.4.1 โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้านเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) 

ส านักงาปลัดกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า

61,482,500.00 - 61,482,500.00 61,482,500.00 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้งโครงการ 
งบประมาณที่ต้ังไว้

แล้ว 
ขอต้ังงบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
วิชาการและท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.4.2 โครงการการยกระดับงานเด่นใน
ไ ม ซ์ ชิ ตี้  ( Flagship Events)  ภู มิ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมสนับสนุน
ยกระดับงานเด่นในไมซ์ชิตี้  (Flagship 
Events) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงาปลัดกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

298,800.00 - 298,800.00 298,800.00 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวชิาการ 65,532,100.00 365,600.00 65,166,500.00 65,532,100.00 
3. เงิน 
บริ จ าคหรื อ
เงินทุนการ 
ศึกษา  
 

3.1 คณะ 
พยาบาลศาสตร์ 

3.1.1 โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต 

จากผู้ประสงค์บริจาค
งบประมาณสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
1. คุณวิภาวดี มังตะการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เกสร  สายธนู  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เพ็ญพักตร์  ไชยสงเมือง  
 

356,000.00 338,000.00   
 

18,000.00 356,000.00 

3 . 2 ส า นั ก ง า น
พัฒนานักศึกษา 

3 . 2.1 โ ค ร งก า รค่ า สนั บส นุ นก า ร
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ส ถ า บั น ก า ร แ พ ท ย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

127,550.00 - 127,550.00 127,550.00 

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 483,550.00 338,000.00 145,550.00 483,550.00 
รวมเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 82,410,516.00 5,230,600.00 77,179,916.00 82,410,516.00 
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เงินบริจาคหรือเงินทนุการศกึษา 
1,316,000.00

(1%)

เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 
76,339,968.25

(73%)

เงินสนับสนุนการวิจยั 
27,202,211.00 

(26%)

จากผลการด าเนินงานการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 1 ถึง สิ้นไตรมาสที่  4 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 104,858,179.25 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนห้าหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบห้า-
สตางค์) โดยจ าแนกตามรายรับเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 27,202,211.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสองพันสองร้อยสิบ
เอ็ดบาทถ้วน)  

2) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 76 ,339,968.25 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสามแสนสาม
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)  

3) เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 1,316,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แผนภาพที่ 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามประเภทรายรับ 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 38,990,631.25 บาท จ าแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภท 
รายละเอียดตามตารางที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2… 
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ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 
ถึง ไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามประเภทรายรับ 

 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)*100
/(2) 

(6) 

1. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

32,003,272.00 27,202,211.00 -4,801,061 -15.00  

2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการ
วิชาการ 

31,748,266.00 76,339,968.25 44,591,702.25 58.41  

3. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา 

2,116,010.00 1,316,000.00 -800,010 -60.79  

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

65,867,548.00 104,858,179.25 38,990,631.25 59.20  

 

จ าแนกตามไตรมาส ดังนี้  
1. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๔๐๐.00 บาท เมื่อเทียบเคียงกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 4,679,900.00  บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 1,931,500.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 41.27 

2. ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6,890,794.00  บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 44,987,566.00  บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
เพ่ิมเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 38,096,772.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 84.68 

3. ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 18,039,069.25 บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 3,113,307.00  บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 14,925,762.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 479.42  

4. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 77,179,916.00 บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 13,086,775.00 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 64,093,141.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 489.76 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3 และแผนภาพที่ 2 
 
 
 

ตารางท่ี 3… 
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ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกตาม
รายไตรมาส 
 

ไตรมาส/
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ 

สัญลักษ
ณ์ 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)*10
0/(2) 

(6) 

ไตรมาส 1 4,679,900.00 ๒,๗๔๘,๔๐๐.00 - 1,931,500.00 - 41.27  
ไตรมาส 2 44,987,566.00 6,890,794.00 - 38,096,772.00 - 84.68  
ไตรมาส 3 3,113,307.00 18,039,069.25 14,925,762.25 479.42    
ไตรมาส 4 13,086,775.00 77,179,916.00 64,093,141.00 489.76  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,867,548.00 104,858,179.25 38,990,631.25 59.20  
 

 
 

แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ           
พ.ศ. 256๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก               
จ าแนกตามรายไตรมาส 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 
30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วาระเพ่ือทราบ ที่ 1.2.3 รายงานการตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการเสนอโครงการวิจัย   เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือจักได้น ามาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงานในกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การขึ้นโจทย์วิจัยในประเด็นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
ประเทศ การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่  

การสนับสนุน… 

เป็นเงิน 4,679,900.00 บาท

เป็นเงิน 44,987,566.00 บาท

เป็นเงิน 3,113,307.00 บาท
เป็นเงิน 13,086,775.00 บาท

เป็นเงิน 2,748,400.00 บาท

เป็นเงิน 6,890,794.00 บาท

เป็นเงิน 18,039,069.25 บาท

เป็นเงิน 77,179,916.00 บาท
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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การสนับสนุนการด าเนินงานในการวิจัย และการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ เป็น
ต้น ทั้งนี้ ให้ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยจัดท า วิเคราะห์ ข้อมูลสถิตจ านวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่ง
ทุนต่างๆ เทียบกับจ านวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ ในแต่ละปี และก าหนดเป้าหมายที่จะ
ท าให้อาจารย์สามารถท างานวิจัยเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เพ่ือจักได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมใน
การสนับสนุนด้านต่างๆ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจั ดการ
งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในการเสนอ
โครงการวิจัยต่อแหล่งทุนต่างๆ 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานไปยังส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือจักได้น ามาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ  และเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และทบทวนกฎ 
ระเบียบต่างๆในการเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จักน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2565 กรณี ได้ รั บ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่ งทุนภายนอก ไตรมาสที่  4                                  
จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 77,179,916.00 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้า-
พันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4                                   
จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 77 ,179,916.00 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น -        
เก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)  

 

 มติที่ประชุม  รับทราบและมอบกองแผนงานติดตามการด ำเนินงำนของโครงกำร
ต่ำงๆ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยทรำบต่อไป 

 

 ๑.๒.๖  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖5 รอบครึ่งปหีลัง (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
    ๒๕๖5) 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการต้อง
มีสัดส่วนคะแนนไม่เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมินข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น  

กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ  ๑๔(๘)          
ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน 

 

หน่วยงาน… 
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หน่วยงานของตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติผลราชการของข้าราชการ
ในมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”  

บัดนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้ด าเนินการพิจารณาประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน ๒๕๖5) ดังนี้ 
 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๗๐ คะแนน) 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(๓๐ คะแนน) 

รวมคะแนน 
(100คะแนน) 

ระดับผลการประเมิน 

65 
 

๒6 91 ดีเด่น 

 

หมายเหตุ ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙   คะแนน 
  ระดับด ี   คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙   คะแนน 
  ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙   คะแนน 
 ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า     ๖๐      คะแนน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๗  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ผู้ทรงคุณวุฒขิองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ครบก าหนดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ได้มีมติเห็นชอบให้น าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เสร็จสิ้นแล้ว  และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว 

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ทั้งนี้ มีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
   ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล     
  ๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต    
  ๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์      
  ๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  อัศววิรุฬหการ      
  ๖. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์   
  ๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย    
  ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  
   ๙. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์     
 ๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล 
 

 และทั้งนี้ มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 

       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         - 
 

   ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
        ๔.๑.๒.๑  การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
นั้น   

เนื่องจากในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตก าหนดระยะเวลาการศึกษา
เป็นเวลา 6 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยได้น าอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นฐานในการค านวณเพ่ือก าหนดเป็นเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน 

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเงินเดือนของคุณวุฒิระดับปริญญาโทต่อจากปริญญาเภสัชศาสตร บัณฑิต  
(หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงหารือไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สปอว.)  ในการก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  สปอว. ได้ตอบ       
ข้อหารือว่า "ได้หารือไปยัง ส านักงาน ก.พ. แล้ว สรุปได้ว่ากรณีที่ใช้พิจารณาส าหรับข้าราชการประเภทอ่ืนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการประเภทนั้น  ส่วนกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก าหนดอัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับ
เงินเดือน” 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565                 
จึงมีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  
การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้ืนฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาที่
ก าหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ อัตรา 
19,020 บาท แล้วคูณด้วยร้อยละ 1.6 ส าหรับสายวิชาการ และคูณด้วยร้อยละ 1.4 ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

2. ปริญญาโทที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) ในอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ อัตรา 19,020 บาท 
แล้วคูณด้วยร้อยละ 1.6 ส าหรับสายวิชาการ และคูณด้วยร้อยละ 1.4 ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

ทั้งนี้  มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
กองการเจ้าหน้าที่ จึงยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือน

แรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ตรวจสอบและแก้ไข
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ทั้งนี้   การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอ านาจของ 
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 “การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิมและสวัสดิการ...ฯลฯ... และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” และข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 “ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

    ระเบียบวาระท่ี  ๔...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
   ๔.๒.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     อธิการบดี  น า เสนอที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ย เ พ่ือพิจารณา ตามที่                    
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พ้นจากราชการและพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งผลให้ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ว่างลงนั้น 

ในการนี้  อธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ท าหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์                 
คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มีประสบการณ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบมาตรา ๖๕/๒               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งเป็นผู้เหมาะสมที่ด ารง
ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอเรื่องนี้มายังสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่างลง จึงไม่เกินกรอบอัตราก าลังผู้บริหารที่สภามหาวิทยาลัย ได้เคยเห็นความเห็นชอบไว้ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา แต่งตั้งให้ นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ  ต าแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

 

     ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า   
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  เมื่ออธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานครบหนึ่งปีหกเดือนและสามปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง หรือนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับนั้น 

เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  ได้ปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๓ ปี   
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ตามข้อ ๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 
 
 
 

๑. กรรมการ… 
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๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๒.๑ .....................................................................  
        ๒.๒ ......................................................................  

๓. กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับ 
คณบดีหรือเทียบเท่า      เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๓.๑ ...................................................................... 
        ๓.๒ ......................................................................  

๔. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์   เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบี ้
 ๒) แจ้งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนใด หรือไปตรวจเยี่ยมที่
สถานที่ใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๓) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๔) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี   ดังรายนามต่อไปนี้  
 ๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ ประธานกรรมการ   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการ   
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการ   
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง กรรมการ   
         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  นันทานิช กรรมการ   
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  เป็นเลขานุการ 
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.๒.๓  ขออนุมัติ… 
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    ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕) 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๔ คน และระดับปริญญาเอก
จ านวน ๑ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๕ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕)  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๔ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๑ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๕ คน                                   
(ขออนุมัติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ   
  

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 จ านวน 12 หลักสูตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
 คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ    
 สาธารณสุข และคณะวิทยาศาสตร์ 

      อธิ การบดี   น า เสนอที่ ประชุม เ พ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์                                  
คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ                           
คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                    
พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

30  
ตุลาคม 
2564 

6  
มิถุนายน  
2565 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จากเดิม 6 คน เป็น 5 คน 
เนื่องจากรองศาสตราจารย์กสิณ รังสิ

พ.ศ. 2558 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

กรรพุม ลาออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

30  
ตุลาคม 
2564 

3  
กรกฎาคม 
2565 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 1 คน คือ รอง
ศาสตราจารย์อนิรุตต์ มัทธุจักร์ เพ่ือให้
การบริหารจัดการในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พ.ศ. 2558 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

30  
ตุลาคม 
2564 

อยู่ระหว่าง 
รอ สป.อว. 
พิจารณา

รับทราบการ
ให้ความ
เห็นชอบ
หลักสูตร 

ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 1 คน คือ  
รองศาสตราจารย์อนิรุตต์  มัทธุจักร์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

พ.ศ. 2558 

คณะเภสัชศำสตร ์

4 หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

30 
มกราคม 
2559 

17  
สิงหาคม  
2563 

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน 
ลาออกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จึงปรับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  
ธนเขตไพศาล แทน 

พ.ศ. 2548 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่อง 
ส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558 

20 
พฤษภาคม 

2558 

27 
พฤศจิกายน 

2557 

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 2 คน เนื่องจาก 
1) รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตร
ประภา ลาออกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงปรับเป็น                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา จิตแสง แทน  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ธนเขต
ไพศาล ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น จึงปรับเป็นนางสาวจินตนา 
นภาพร แทน 
 
 
 

พ.ศ. 2548 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 

29 
พฤษภาคม 

2564 

11  
กันยายน 
2565 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ วิชาเอกการเป็น
ผู้ประกอบการ จะเกษียณอายุราชการใน
ปลายเดือนกันยายน 2565 จ านวน 2 
คน จึงปรับจากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุลภา โภคสวัสดิ์ และนางสาวรชยา            
อินทนนท์ เป็น นางสาวจิตภินันท์ 
เจริญรุ่งเรือง และนางสาวปวีณา  ทอง
บุญยัง แทน 
2) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร เพื่อให้มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กัน จึงปรับจาก
เดิม นางสาวปวีณา ทองบุญยัง  เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีชญาดา พ้ืนผา 
แทน   

พ.ศ. 2558 

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

29 
พฤษภาคม 

2564 

9  
สิงหาคม 
2565 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เงย
วิจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ จะ
เกษียณอายุราชการในปลายเดือน
กันยายน 2565 จึงปรับเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิมลสินี อุดมพันธ์ แทน 

พ.ศ. 2558 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการ
ลงทุนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

27  
มีนาคม 
2564 

21  
สิงหาคม 
2564  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากนายมงคล กิตติวุฒิไกร ได้ขอ
ลาออกจากการปฏิบัติราชการ มีผลวันที่ 
15 กรกฎาคม 2565 จึงปรับเป็น 
นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ แทน 

พ.ศ. 2558 

9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

26 
มิถุนายน 
2564 

25 
พฤศจิกายน 

2564 
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากนางสาววิลาสินี แสงค าพระ 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป จึงปรับจากเดิม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส ชัยหิรัญ
กิตติ์ เป็น นางสาววิลาสินี แสงค าพระ 
แทน 
 

พ.ศ. 2558 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
การสื่อสาร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

22 
กุมภาพันธ์ 

2563 

3  
พฤษภาคม 

2564 
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) เนื่องจากนายอธิคม เทียนทอง ย้าย
ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2560  จึงปรับเป็น นายนราสิทธิ์ 
วงษ์ประเสริฐ แทน 
2) เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ 
ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ มีผลงานด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และเตรียม
บุคลากรเพ่ือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ จึงปรับจากเดิม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เสาวดี   กงเพชร เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรัตน์ 
อเลกซานเดอร์ แทน 

พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
11 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

24  
ตุลาคม 
2563 

4  
กุมภาพันธ์ 

2564  
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราพร 
ทิพย์พิลาจะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 
2565 จึงปรับเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตต์ ทองด ารง
ธรรม แทน  
2) เนื่องจากนางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ 
จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 จึง
ปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณีย์ 
บุญขาว แทน 

พ.ศ. 2558 

คณะวิทยาศาสตร์ 
12 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

26  
มีนาคม 
2565 

24  
สิงหาคม 
2565  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 1 คน คือ นายสุรสิทธิ์ 
สุทธิค าภา เนื่องจากหลักสูตรมีความ
ต้องการอาจารย์ที่มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์และบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะที่จะมี
การพัฒนาไปสู่คณะดิจิทัล 

พ.ศ. 2558 
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ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 หลักสูตร 
ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 หลักสูตร  
    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 
     อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัช
ศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรม       
อุตสาหการ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

3 มีนาคม 
2563 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน จากเดิม 13 คน เป็น 
12 คน เนื่องจากรองศาสตราจารย์กสิณ 
รังสิกรรพุม ลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 
2558 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

3 มีนาคม 
2563 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน จากเดิม 13 คน เป็น 
12 คน เนื่องจากรองศาสตราจารย์กสิณ 
รังสิกรรพุม ลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 
2558 

คณะเภสัชศาสตร ์  
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
27  

มีนาคม 
2564 

1 สิงหาคม 
2564 

1) ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนออก เนื่องจากอาจารย์
ลาออกจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับที่ หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

อุบลราชธานี จ านวน 2 คน ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา 
และรองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน  
2) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  
รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนันท์ รังสิมา
วงศ์  

 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 3 หลักสูตร  ล าดับต่อไปจะได้เสนอ
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร             
ในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 

           ๔.๓.๓  การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
     อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภายใต้ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ หลักสูตรรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึง ปี
การศึกษา ๒๕๕๑ และได้ชะลอการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการปรับปรุง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖) และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบรอบ ๕ ปีหลักสูตรได้ปรับปรุง
หลักสูตร โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการปรับปรุง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (การประชุมครั้งที่             ๖/
๒๕๖๑) และได้ชะลอการรับนักศึกษาเพ่ือมาปรับปรุงหลักสูตร โดยควบรวมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรม 

อาเซียน… 
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อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยฯเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
(การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒)  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            
(สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอให้หลักสูตร
ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากมีผลการรับไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ ตามที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านความเห็นชอบให้ชะลอการรับ ตามมติ
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีนักศึกษา
ในหลักสูตรย้อนหลัง ๓ ปี จ านวน ๑๓ คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแต่ไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงท าให้ขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชา ดังนั้นเพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิชาโทภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติการปรับปรุง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๕ (การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรก าหนด
ได้เรียนเป็นวิชาโท 
 คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยข้างต้น ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แต่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคน
สุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปิด
หลักสูตรต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   ๑. มอบมหาวิทยาลัยเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทราบ
ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาไม่สนใจเรียนรู้และศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม 
มาเลเซีย เป็นต้น เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาด้านดังกล่าว เพ่ือให้บัณฑิตของ
ประเทศไทยมีความรู้และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามารถในการ
ท างานแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพ่ือนบ้านได้ในอนาคต  

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบหลักสูตร Sandbox หลักสูตรระยะสั้น หรือการพัฒนาหลักสูตรที่เกิด
จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือฯไว้กับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโทในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้
และทักษะในด้านดังกล่าวเพ่ิมข้ึน  

 
 

3. มอบ… 
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3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าหลักสูตรใหม่มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าเป็น
หลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ให้หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamis) และเปลี่ยนไปตามความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่
เสมอเพ่ือให้หลักสูตรมีความหลากหลาย ทันสมัย และมีความน่าสนใจ เพ่ือให้เป็นทางเลือกส าหรับนักศึกษาใน
อนาคต 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๓.๔  การขออนุมัติผ่อนผันปรับลดจ านวนและปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ของหลักสูตร 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
     สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

     อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากจ านวน ๓ คน เหลือจ านวน ๒ คน 
เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน ๑ คน และไม่มีกรอบอัตราก าลังมาทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ และขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  เนื่องจากมี
อาจารย์ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดูแลนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ านวน ๙ คน จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิม
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขออนุโลมปรับลดจ านวนและปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 
 
 
 
 

๔.๔  เรื่องเสนอ... 
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 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  การขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม  

         และการจัดสรรค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชา 
         เรียน และโอนหน่วยกิต พ.ศ. .... 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตหรือการศึกษานอกเวลางาน โดยการจัดการศึกษา
หรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  พร้อมทั้ง
ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต มีความเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบัน อีกทั้งเพ่ือการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงเห็นสมควรในการทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย 
การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดการปรับปรุงตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต พ.ศ. … 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย การเทียบ
รายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย การเทียบ
รายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต พ.ศ. ...." 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียม 
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน และ
โอนหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้  ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้  ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลั ย ”หมายความว่ า  สภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิ ก า รบดี ”หมายคว ามว่ า  อ ธิ ก า รบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่ า  สภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิ การบดี ”  หมายความว่ า  อธิ การบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต พ.ศ. … 
 
 
 
 
“คณะ”หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึงส่วนงาน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกร รมกา รบริ ห า รมหา วิ ท ย าลั ย ” 
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

“คณะ” หมายความว่ า   คณะ วิ ทยาลั ย 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึง
ส่วนงาน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการ
รับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิตของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอย้ายคณะ
หรือย้ายหลักสูตร ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท 

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอให้รับโอนเข้า
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบ
บาท และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
จ านวนห้าร้อยบาท 

(๓) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอการเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ครั้งละหนึ่งร้อยห้า
สิบบาท และค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิต ให้เรียกเก็บตามจ านวนหน่วยกิตใน
อัตราต่อไปนี้  

 
 
 
 
(ก) ตั้งแต่หนึ่งหน่วยกิตแต่ไม่เกินหกหน่วยกิต 

ครั้งละสองพันบาท 
(ข) ตั้งแต่เจ็ดหน่วยกิตแต่ไม่เกินสิบสองหน่วย

กิต     ครั้งละสี่พันบาท 

 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการ
รับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิตของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอย้ายคณะ
หรือย้ายหลักสูตร ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท 

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอให้รับโอนเข้า
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบ
บาท และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
จ านวนห้าร้อยบาท 

(๓) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอการเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ครั้งละหนึ่งร้อยห้า
สิบบาท 

(๔) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  

(๔.๑) กรณีนักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาที่
เรียนในขณะที่มิได้เป็นสถานภาพเป็นนักศึกษา ให้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิตในอัตราดังต่อไปนี้  

(ก) ตั้งแต่หนึ่งหน่วยกิตแต่ไม่เกินหกหน่วยกิต 
ครั้งละสองพันบาท 

(ข) ตั้งแต่เจ็ดหน่วยกิตแต่ไม่เกินสิบสองหน่วย
กิต     ครั้งละสี่พันบาท 



35 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต พ.ศ. … 
(ค) ตั้งแต่สิบสามหน่วยกิตแต่ไม่เกินสิบแปด

หน่วยกิต ครั้งละหกพันบาท 
(ง) ตั้งแต่สิบเก้าหน่วยกิตแต่ไม่เกินยี่สิบสี่หน่วย

กิต ครั้งละแปดพันบาท 
(จ) ตั้งแต่ยี่สิบห้าหน่วยกิตแต่ไม่เกินสามสิบ

หน่วยกิต ครั้งละหนึ่งหมื่นบาท 
(ฉ) ตั้งแต่สามสิบเอ็ดหน่วยกิตแต่ไม่เกินสามสิบ

หกหน่วยกิต ครั้งละหนึ่งหมื่นสองพันบาท  
กรณีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตที่

เกินกว่าสามสิบหกหน่วยกิตขึ้นไป ส่วนที่เกินให้คิด
ค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
เพ่ิมตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน (ก) - (ฉ) 

(ค) ตั้งแต่สิบสามหน่วยกิตแต่ไม่เกินสิบแปด
หน่วยกิต ครั้งละหกพันบาท 

(ง) ตั้งแต่สิบเก้าหน่วยกิตแต่ไม่เกินยี่สิบสี่หน่วย
กิต ครั้งละแปดพันบาท 

(จ) ตั้งแต่ยี่สิบห้าหน่วยกิตแต่ไม่เกินสามสิบ
หน่วยกิต ครั้งละหนึ่งหมื่นบาท 

(ฉ) ตั้งแต่สามสิบเอ็ดหน่วยกิตแต่ไม่เกินสามสิบ
หกหน่วยกิต ครั้งละหนึ่งหมื่นสองพันบาท  

กรณีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตที่
เกินกว่าสามสิบหกหน่วยกิตขึ้นไป ส่วนที่เกินให้คิด
ค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
เพ่ิมตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน (ก) - (ฉ) 

(๔.๒) กรณีนักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาที่
เรียนในขณะที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ในอัตรารายวิชาละหนึ่งร้อยบาท 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บตามข้อ  ๔ 
(๓) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้แก่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ในอัตราร้อยละห้าสิบ   

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บตามข้อ ๕ 
(๔) (๔.๑)  มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้แก่คณะที่
นักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละห้าสิบ   

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย เว้นแต่อธิการบดีเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ควรน าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลั ย เ พ่ือวินิ จฉั ยชี้ ขาด  ค าวินิ จฉั ยของ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้ถือ
เป็นที่สุด 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย เว้นแต่อธิการบดีเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ควรน าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลั ย เ พ่ือวินิ จฉั ยชี้ ขาด  ค าวินิ จฉั ยของ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้ถือ
เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ มี เ หตุ จ า เ ป็ น เ พ่ื อประโยชน์ แก่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี โ ด ย ค า แ น ะน า ข อ ง  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้น 
ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ และให้รายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวประชุมถัดไป 

 
 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม  
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน  

และโอนหน่วยกิต พ.ศ. … 

 บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๘ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการด้วย 

 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขอปรับปรุงระเบียบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม และการจัดสรรค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย             
การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต พ.ศ. .... 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 
    รายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. .... 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริ มการสร้างสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกาศลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับ 
ทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าประสงค์เพ่ิมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ และเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพใน
ระดับ Q๑-Q๒ และให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการแก้ไข
ประกาศ และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจร่างประกาศจากส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ....   

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดตั้งกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยอาจก าหนดแนวทาง

จัดสรรจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งสมทบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดสรรไว้ให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้ส าหรับ
การสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เป็นต้น 

2. มอบมหาวิทยาลัย… 
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2. มอบมหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์จากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการวิจัย
และการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ในช่วงเวลา 3 – 5 ปีที่ผ่านมา เพ่ือจักได้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการการสนับสนุนการด าเนินงานให้เหมาะสมต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๔.๓  การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และ 
      การร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
         ส านักงานกฎหมายและนิติการ  โดยนายชาติชาย  เมาลีชาติ  น าเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา  ดังนี้  

๑. เรื่องเดิม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 2๕ สิงหาคม ๒๕๖๑                   

ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

๒. ข้อเท็จจริง 
2.1 มหาวิทยาลัยมีกรณีที่จะด าเนินการทางวินัยกับลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่าย
น้ ายอดเศรณี (life guard) แต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีแก่ราชการและไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ                        
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ ๕๐ วรรคสอง ก าหนดว่า 
ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร โดยอธิการบดี
ได้แจ้งพฤติการณ์แห่งการกระท าและพยานหลักฐานเพ่ือการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  

2.2 ปัจจุบันการสอบสวนวินัยดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอเสนอรายงานการสอบสวนและการออก
ค าสั่งลงโทษ แต่เนื่องจากการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัย
ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบ ซึ่งการอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อ ๖๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว50          
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจ าใน      
ข้อ ๓.๓ ไว้ว่า การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดี หรือปลัดกระทรวง ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.
กระทรวง และให้ อ.ก.พ.กระทรวง เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น หากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีฐานะ
เทียบเท่าต าแหน่งอธิบดี ตามมาตรา ๑๘ วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
จะต้องออกค าสั่ งลงโทษในกรณีดั งกล่ าวข้างต้นก็จะต้องแจ้ งสิทธิ ให้ยื่น อุทธ รณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง                                           
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 14 (๑) และมาตรา 15 ต่อไป 

ในการนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังนางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับประเด็นการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่อ อ.ก.พ.กระทรวง ได้รับ
แจ้งว่า หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจ าตามหนังสือกระทรวงการคลัง                                    
ที่ กค 0527.6/ว50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ข้อ ๓.๓ ที่ก าหนดว่า “การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรืออธิบดี หรือปลัดกระทรวงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง และให้ อ.ก.พ.กระทรวง เป็นผู้พิจารณา
อุทธรณ์” นั้น ค าว่า “อ.ก.พ.กระทรวง” จึงหมายถึง อ.ก.พ.กระทรวง ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษสังกัด มิใช่ อ.ก.พ. 

 

กระทรวงการคลัง... 
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กระทรวงการคลัง และได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังฝ่ายกฎหมายของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการแต่งตั้ง อ.ก.พ.กระทรวง ไว้ แต่ไม่ได้
ก าหนดให้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของลูกจ้างประจ าไว้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่แต่ละมหาวิทยาลัย
จะต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกข้อบังคับก าหนดวิธีการเก่ียวกับการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อไป 

2.3 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้เฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่สามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมิได้ก าหนดให้น าไปใช้บังคับกับ
ลูกจ้างประจ าด้วยแต่อย่างใด 

2.4 ส านักงานกฎหมายและนิติการจึงได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/1187 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2565 เสนออต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และอธิการบดีได้เห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามล าดับ 

2.5 ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล            
ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตามบันทึกข้อความ ที่ อว  0604.1.10/1205 ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

2.6 ส านักงานกฎหมายและนิติการ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

ฯลฯ            ฯลฯ             ฯลฯ 
 (๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
ฯลฯ            ฯลฯ             ฯลฯ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและ           
นิติการ จึงเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....                   
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้จัดท าตาราง
เปรียบเทียบกับข้อบังคับฉบับเดิม โดยในเนื้อหาของข้อบังคับที่จะแก้ไขนั้นมีดังนี้ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกนิยามค้าว่า “พนักงาน” ในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี แทน  

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั งนี  ให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างประจ้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค้าว่า “ลูกจ้างประจ้า” ในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 

“ลูกจ้างประจ้า” หมายความว่า ลูกจ้างประจ้าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ้า
ของส่วนราชการ 

 
 

ข้อ ๕… 
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ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นความในข้อ ๑๒/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 

 “ข้อ 12/1 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค้าสั่งลงโทษทางวินัยของลูกจ้างประจ้าให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี   เว้นแต่การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ
ลูกจ้างประจ้าให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด” 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
  ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี (ก.อ.ม.) ที่ ร. 1/๒๕๖5 วันที่ 2๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5   
  ๖.๓  รายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาเลือกรายช่ือผู้สมควร 
    ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๖.๔  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน   

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบการประเมินครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

    ...…........................................................          ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)         (รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
               ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


