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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๖/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  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. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
   

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
 นานาชาติ 
๖. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี  สุภาษร      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปวีณา  ค าพุกกะ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
   คณะบริหารศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย 
๑๐. นายนราธิป  อาษารักษ์   หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๑๑. นายชาติชาย  เมาลีชาต ิ   นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๒ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๖ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้ งที่ ป ระชุม เพอ่ อทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                           
สภามหาวิทยาลัยที่แจ้งไม่เข้าประชุม  จ านวน ๔ คน  ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม… 
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๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ 

๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   

          

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพอ่อทราบ  เนอ่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทีไ่ด้รับผลการจัดอันดับของ 
    มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก Round University Ranking (RUR) 2022   
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพอ่อทราบ ตามที่สถาบันการจัดล าดับมหาวิทยาลัยชั้นน า          
ของโลก Round University Ranking (RUR) 2022  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ล าดับที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของไทย ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           
จึงขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับผลการจัดอันดับที่ดีในครั้งนี้  ซึ่งจักได้เป็นขวัญ
และก าลังใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
           

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอที่ประชุมเพอ่อทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสอ่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสอ่อ หรออช่องทางการสอ่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสอ่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพอ่อสอ่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสอบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสอ่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสอ่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพอ่อสร้างความเข้าใจและเชอ่อถออศรัทธา และให้ความร่วมมออสนับสนุนซึ่งกันและกัน                                       
ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้… 
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ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสอ่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดออนพฤษภาคม ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๑.๒.๒  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐  
    คดีหมายเลขแดง ท่ี บ.๑๐๙/๒๕๖๔ (นายสุภชัย หาทองค า ผู้ฟ้องคดี)  
   และคดีหมายเลขด าที่ บ.๙3/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง บ.36/2565  
    (รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี) 
   ส านักงานกฎหมายและนิติการ  โดยนายชาติชาย  เมาลีชาติ  น าเสนอท่ีประชุม
เพอ่อทราบ  ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาวารินช าราบ ชอ่อบัญชี “เงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ ๓๑๔-๑-๙๐๗๔๐-๔ และบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ จ านวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ (สามสิบสี่ล้าน-
ห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษวินัยข้าราชการฯ จ านวน ๕ ราย ได้แก่                 
(๑) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร (๒) นายทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ (๓) นายสมหมาย ชินนาค (๔) นายสุภชัย                     
หาทองค า และ (๕) นางวนิดา บุญพราหมณ์ และได้เสนอผลการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒. ต่อมา มีผู้ถูกลงโทษจ านวน ๔ รายยอ่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ (๑) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร (๒) นายสมหมาย ชินนาค (๓) นายสุภชัย          
หาทองค า และ (๔) นางวนิดา บุญพราหมณ์  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เพอ่อท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรอ่องอุทธรณ์
ของข้าราชการดังกล่าว และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
ผู้อุทธรณ์ทั้งสี่รายทราบ 

๓. ต่อมา มีผู้ถูกลงโทษจ านวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) นายสุภชัย หาทองค า และ (๒) รองศาสตราจารย์
สัมมนา มูลสาร ได้ยอ่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานีคนละคดี เพอ่อขอให้ศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษวินัยตัดเงินเดออน และเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ มีรายละเอียดโดยสรุป 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายสุภชัย หาทองค า ยอ่นค าฟ้องลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/-
๒๕๖๐ โดยยอ่นฟ้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบอ้องต้น 
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดี         
ที่ ๔ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งปรากฏว่า ศาลปกครอง
อุบลราชธานีมีค าสั่งลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่รับค าฟ้องส าหรับผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ถึง ๕ ไว้พิจารณา  

(๒) รองศาสตราจารย์สัมมนา… 
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(๒) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ยอ่นค าฟ้องลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคดีหมายเลขด าที่                
บ.๙๓/๒๕๖๐ โดยยอ่นฟ้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งปรากฏว่า ศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าสั่งลงวันที่                          
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไม่รับค าฟ้องส าหรับผู้ถูกฟ้องคดี ๒ และ ๓ ไว้พิจารณา  

4. มหาวิทยาลัยได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพอ่อทราบการฟ้องคดีปกครองของนายสุภชัย หาทองค า 
และรองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมอ่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม 2561 และ
ได้มอบอ านาจให้พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี ๑ ด าเนินคดีแก้ต่างแทน                      
ผู้ถูกฟ้องคด ี

5. บัดนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีค าพิพากษายกฟ้องทั้งสองคดี เนื่องจากเห็นว่าการกระท าของ
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคดี เป็นการกระท าความผิดวินัย  โดยสรุปค าพิพากษาทั้งสองคดีได้นี้  

(๑) ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง            
ที ่บ.๑๐๙/๒๕๖๔ (นายสุภชัย หาทองค า ผู้ฟ้องคดี) 

คดีมีประเด็นที่วินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรออไม่ โดยคดีมีประเด็น ที่ต้องพิจารณาในเบอ้องต้นก่อนว่า ผู้ฟ้อง
คดีมีสิทธิฟ้องเพิกถอนค าสั่งของผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่                                
9 กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ หรออไม่  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีข้อหานี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ค าสั่งมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๐                         
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดี ร้อยละ ๓ เป็นเวลา ๓ เดออน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้
ศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อย่างไรก็ตาม เมอ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยอ่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้รับอุทธรณ์ของผู้
ฟ้องคดีเมอ่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคออ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เมอ่อในวันดังกล่าวผู้
ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 จึงถออว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรออควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ในวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาการพิจารณาค าอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องข้อหา
นี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวคออ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยไม่จ าต้องรอผลการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 6 การที่ผู้ฟ้องคดียอ่นค าฟ้องต่อศาลเมอ่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยอ่นฟ้องคดีข้อหา
นี้เมอ่อพ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรออควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแม้ต่อมา จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้มี
หนังสออ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒9.๑.๖(ลับ)/๑๒๔ ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้อง
คดีทราบเมอ่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ไม่ได้มีผลท าให้ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยอ่นฟ้องคดีขอให้เพิก
ถอนค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อศาลปกครองต้องเริ่มนับใหม่นับแต่
วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสออแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อย่างใด  

คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรออไม่ โดยมีประเด็นย่อยที่ต้องพิจารณารวมสาม
ประเด็น ดังนี้  

ประเด็น… 
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ประเด็นย่อยที่หนึ่ง กระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎมายหรออไม่ โดยมีปัญหาที่
ต้องวินิจฉัยตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี รวม ๗ กรณี ดังนี้  

กรณีที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) เป็นคู่กรณี
เกี่ยวกับเรอ่องที่จะท าการสอบสวน เนอ่องจากเป็นผู้ที่จะต้องถูกด าเนินการทางวินัยจึง ไม่อาจท าการพิจารณาทางทาง
ปกครองได้ นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้  

กรณีที่สอง ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

กรณีที่สาม ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อริยา
ภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้พิจารณาส านวนการสอบสวนวินัยและออกค าสั่งลงโทษทางวินัย
ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนอ่องจากรองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น เห็นว่า ข้ออ้าง
ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

กรณีที่สี่ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีจัดหารถยนต์ตู้ของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเรอ่องที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย ตามรายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ ๕ จึงมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของ              
ผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

กรณีที่ห้า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนที่เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดวินัยและเห็นสมควรยุติเรอ่องนั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี
ไม่อาจรับฟังได้  

กรณีที่หก ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
เพ่ิมเติม และเนอ้อหาในค าสั่งที่ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีอยู่นอกเหนออบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ ส.ว.๓) จึงถออเป็นข้อกล่าวหาขึ้นใหม่ที่ไม่มีการแจ้งและให้ผู้ฟ้องคดี
รับทราบข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกค าสั่ง นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้อง
คดีไมอ่าจรับฟังได้  

กรณีที่เจ็ด ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ น าบันทึกความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ตามหนังสออ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐(ลับ)/๗๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเอกสารนอกส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนมาพิจารณาวินิจฉัยมีค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

จากเหตุผลที่ได้วินิจฉัยตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีข้างต้น อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุแห่งความไม่ชอบด้วย
กฎหมายประการอ่ืนใด กระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีก่อนมีค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  

ประเด็นย่อยที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ เป็นเวลา ๓ เดออน เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรออไม่  โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ เงินที่ได้รับจากโครงการ
ดังกล่าวจึงยังมิได้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ศาลพิเคราะห์แล้ว มีความเห็นโดยสรุปว่า เงินเหลออจ่าย จ านวน ๓๗,๕00,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับ
จากค่าลงทะเบียนของผู้สมัครเข้าอบรม จึงเป็นเงินผลประโยชน์จากการด าเนินงานของโครงการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ได้รับนอกเหนออจากเงินงบประมาณแผ่นดิน แม้ว่ายังไม่เสร็จสิ้นโครงการตามข้อ ๑๐ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕๘/๒๕๓๙) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙   

ก็ตาม… 
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ก็ตาม แต่เมอ่อโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ยาวนานโดยมีการจัดอบรมหลายรอบ และ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการได้สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละรอบ รวมทั้งมีมติให้น าเงินเหลออจ่ายบางส่วนของ
โครงการส่งให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า เงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินเหลออจ่ายจากการจัด
กิจกรรมที่เสร็จสิ้นในการด าเนินโครงการในแต่รอบดังกล่าว จึงถออได้ว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
ต้องจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าปีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ภายในเดออนกันยายนก่อนปีงบประมาณ และเสนอ
รายงานการเงินและบัญชีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพอ่อทราบ โดยจะหักไว้ใช้จ่ายเพอ่อการใดก่อนน าส่งมิได้ ตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบข้อ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๑๖ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และในการฝากเงิน
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบเดียวกัน กล่าวคออ ต้องน าฝากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก าหนด 
ส่วนการลงนามสั่งจ่ายเช็คในบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องมีผู้ลงนาม ๒ คน ในจ านวน ๔ คน ประกอบด้วย อธิการบดีหรออ
รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ฝ่ายหนึ่ง และหัวหน้ากองคลังมหาวิทยาลัยหรออผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้ง อีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกันตามเงอ่อนไขที่อธิการบดีก าหนดไว้กับธนาคารตามข้อ ๒๖ ของระเบียบ
ดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในขณะนั้น ได้
น าเงินจ านวนดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชอ่อบัญชี เงินสนับสนุนการ บริการวิชาการ
และพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๓๑๔ - ๑ - 9๐๗๔๐ - ๔ และบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 
๓๑๔ - ๖ - 0๒๕8๙ – ๒  โดยมอบหมายให้นางวนิดา บุญพราหมณ์ เจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลท าบัญชีการใช้จ่ายเงินดังกล่าว รวมทั้งได้ตกลงเงอ่อนไขไว้กับธนาคารโดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายสองใน
สามโดยศาสตราจารย์ประกอบได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีดังกล่าว โดยน าไปใช้ส าหรับโครงการ
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ โครงการ ซึ่งไม่ปรากฏว่า มีความจ าเป็น หรออมีกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็นรีบด่วนต้องจ่าย
ตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงมิได้เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ 
ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๖ แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมลงนามสั่งจ่ายเช็ค ร่วมกับศาสตราจารย์ประกอบในช่วง
ระหว่างเดออนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงกันยายน ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๒๐ โครงการ เห็นว่า ๒๐ โครงการดังกล่าว มีโครงการ
ที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ จ านวน ๗ โครงการ มีโครงการที่อยู่ภายนอกขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน ๑๓ โครงการ  

มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามที่ถูกกล่าวหาหรออไม่   
เมอ่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ลงนามในเช็ค
ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๒๐ โครงการ แม้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ จะมิได้ก าหนดหน้าที่ให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็คของส่วนราชการจ าต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติสั่งจ่ายเงินว่าได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีขณะ
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งถออเป็นต าแหน่งผู้บริหารโดยคุณวุฒิและวัยวุฒิ ย่อมต้องตระหนักรู้หรออควรรู้
ว่าการเบิกจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับละเลยไม่ทักท้วงหรออใส่ใจที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินก่อนลงนามในเช็ค พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๓๗ ประกอบ 
๓9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ 
เป็นเวลา ๓ เดออน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นคุณยิ่งต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว  

 
ประเด็น… 
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ประเด็นย่อยที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีค าวินิจฉัย ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐                     
ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรออไม่ เห็นว่า ค าสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับกรณี
เจ้าหน้าที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรอ่องดังกล่าวมีความไม่เป็นกลาง           
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมี
อ านาจที่จะพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับเรอ่องดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบข้อ ๕ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงอ่อนไข
เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้  

เม่ือได้วินิจฉัยแล้วว่า กระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
สั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๘/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษา  
ยกฟ้อง  

รายละเอียดปรากฏตามค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐           
คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๑๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (นายสุภชัย หาทองค า ผู้ฟ้องคดี)  

(๒) ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙3/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง             
บ.36/2565 (รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี) 

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรออไม่  โดยคดีมีประเด็นต้องพิจารณาใน
เบอ้องต้นก่อนว่า ผู้ ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                 
ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรออไม่  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีข้อหานี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๖๐                
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดี ร้อยละ ๓ เป็นเวลา 2 เดออน แต่ให้งดการลงโทษ เนอ่องจาก
พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว กรณีจึง
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ตาม เมอ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า                 
ผู้ฟ้องคดีได้ยอ่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมอ่อวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๐                      
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๖๕ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคออ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เมอ่อในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงถออว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรออควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ อันเป็นวัน
ถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาการพิจารณาค าอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องข้อหานี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันดัง
กล่าวคออ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยไม่จ าต้องรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ การที่ผู้ฟ้องคดียอ่น
ค าฟ้องต่อศาลเมอ่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยอ่นฟ้องคดีข้อหานี้เมอ่อพ้นก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่
รู้หรออควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแม้ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสออมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด่วนที่สุด                         
ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑.๖(ลับ)/๑๒๓ ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมอ่อวันที่ 2 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ไม่ได้มีผลท าให้ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยอ่นฟ้องคดีขอให้เพิกถอนค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อศาลปกครองต้องเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ
หนังสออแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด  

 
คดีมีปัญหา… 



9 
 

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรออไม่  

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนอ่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แต่งตั้งนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล เป็นประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 
๓ มีค าสั่งแต่งตั้งศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพอ่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะจึง
เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า ค าสั่งแต่งตั้งประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ
กรณีเจ้าหน้าที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรง อันอาจท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรอ่องดังกล่าวมีความไม่เป็นกลาง 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมี
อ านาจที่จะพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับเรอ่องดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบข้อ ๕ (๑) ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์                
พ.ศ.๒๕๔๘  ทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการคัดค้านประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่อย่างใด ข้ออ้างของ        
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้    

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้
ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรออไม่ โดยคดีมีประเด็นต้องพิจารณาก่อนว่า ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๓ เป็นเวลา 2 เดออน แต่ให้งดการลงโทษเนอ่องจาก
พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรออไม่  

ประเด็นย่อยที่หนึ่ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอ านาจพิจารณาและมีค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมอ่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (รองศาสตราจารย์นงนิตย์) เห็นว่าตนเองมีคดีพิพาททางปกครองและ
อาญากับผู้ฟ้องคดี ซึ่งถออว่ามีเหตุสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงไม่อาจท าการ
พิจารณาทางปกครองในเรอ่องดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์                
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีอาวุโสในล าดับที่ ๑ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๓๕๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นผู้พิจารณาส านวนการสอบสวนทางวินัยและมีค าสั่ง
แทนผู้ถูก ฟ้องคดีที่  ๑  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง  มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง                                
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีเงินทดรองจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) ในเรอ่องที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย
ตามรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ แต่กลับไม่ด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งยัง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะถูกด าเนินการทางวินัยหรออไม่ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง
หรออเป็นประเด็นในการพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้  

ประเด็นย่อยที่สอง กระบวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายหรออไม่ โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) เป็นคู่กรณีเกี่ยวกับเรอ่องที่จะท าการสอบสวน เนอ่องจากเป็นผู้ที่จะต้อง
ถูกด าเนินการทางวินัย อีกทั้ง มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงไม่อาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพอ่อด าเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีได้ และมีค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน ท าการ 

สอบสวน… 
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สอบสวนเพ่ิมเติมได้ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (รองศาสตราจารย์นงนิตย์) ไม่ได้เป็นผู้ยอ่นค าขอหรออผู้คัดค้านค าขอ
หรออผู้อยู่ในบังคับหรออจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง หรออผู้ซึ่งสิทธิจะถูกกระทบกระเทออนจากค าสั่งทางปกครอง  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓9 และ              
ไม่ต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครองหรออออกค าสั่งทางปกครองตาม มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว                           
ซึ่งเมอ่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบอ้องต้นว่ากรณีมี
มูลกล่าวหาว่า โดยมีหลักฐานตามสมควรที่ปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระท าผิดวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑                  
มีหน้าที่ต้องด าเนินการในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน โดยท าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพอ่อด าเนินการทางวินัยกับผู้
ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงอ่อนไขเกี่ยวกับการ
สอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๓๓/๒๕๕๖   
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพอ่อด าเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีมีปัญหาความขัดแย้งกัน ในครั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๑ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

ส่วนกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ จึงมีเหตุซึ่งสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง นั้น เห็นว่า กระบวนการสอบสวน
จึงเป็นไปโดยชอบแล้ว  

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ าซ้อนกับการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จัดส่งหนังสออส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๕ 
ที่ ตผ 00๓๔ อบ/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพอ่อน ามาใช้ประกอบในการให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยแล้ว นั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นกรณีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ตรวจสอบ
กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ศาสตราจารย์ ประกอบ วิโรจนกูฏ) กระท าทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมิใช่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยในส่วนของผู้ฟ้อง
คดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมิได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีผลท าให้การสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม 
มีลักษณะเป็นการตั้งประเด็นเอาผิดกับผู้ฟ้องคดีและมีลักษณะเป็นข้อกล่าวหาขึ้นใหม่ที่ไม่มีการแจ้งและให้ผู้ฟ้องคดี
รับทราบข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกค าสั่ง นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้อง
คดีไม่อาจรับฟังได้  

ประเด็นย่อยท่ีสาม ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๓ เป็นเวลา 2 เดออน แต่ให้งดการลงโทษ
เนอ่องจากพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรออไม่ โดยคดีมีประเด็น
ต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระท าผิดวินัยหรออไม่  

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงินเหลออจ่าย จ านวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน
ของผู้สมัครเข้าอบรม จึงเป็นเงินผลประโยชน์จากการด าเนินงานของโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับ
นอกเหนออ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน แม้ว่ายังไม่เสร็จสิ้นโครงการตามข้อ ๑๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ ๕๘/๒๕๓๙) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓9 ก็ตาม แต่เมอ่อโครงการดังกล่าวมี
ระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ยาวนานโดยมีการจัดอบรมหลายรอบ และคณะกรรมการอ านวยการโครงการได้สรุปผล
การด าเนินงานในแต่ละรอบ รวมทั้งมีมติให้น าเงินเหลออจ่ายบางส่วนของโครงการส่งให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า เงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินเหลออจ่ายจากการจัดกิจกรรมที่เสร็จสิ้นในการ ด าเนินโครงการในแต่รอบ 

ดังกล่าว… 
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ดังกล่าว จึงถออได้ว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าปีเสนอต่อผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๓ ภายในเดออนกันยายนก่อนปีงบประมาณ และเสนอรายงานการเงินและบัญชีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพอ่อทราบ โดย
จะหักไว้ใช้จ่ายเพอ่อการใดก่อนน าส่งมิได้ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกอบข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๑๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และในการฝากเงินดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบเดียวกัน 
กล่าวคออ ต้องน าฝากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก าหนด ส่วนการลงนามสั่งจ่ายเช็คในบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้อง
มีผู้ลงนาม ๒ คน ในจ านวน ๔ คน ประกอบด้วย อธิการบดี หรออรองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ฝ่าย
หนึ่ง และหัวหน้ากองคลังมหาวิทยาลัยหรออผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้ง อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกันตาม
เงอ่อนไขที่อธิการบดีก าหนดไว้กับธนาคารตามข้อ ๒๖ ของระเบียบดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในขณะนั้น ได้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชอ่อบัญชี เงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชี
ออมทรัพย์ เลขที่ ๓๑๔ - ๑ - 90740 - ๔ และบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๑๔ - ๖ - 0๒๕8๙ – ๒ โดยมอบหมายให้
นางวนิดา บุญพราหมณ์ เจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลท าบัญชีการใช้จ่ายเงินดังกล่าว รวมทั้งได้ตก
ลงเงอ่อนไขไว้กับธนาคารโดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ ายสองในสาม ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วย โดยศาสตราจารย์
ประกอบได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีดังกล่าวและน าไปใช้ส าหรับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
๑๐๕ โครงการ โดยไม่ปรากฏว่ามีความจ าเป็นหรออมีกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็นรีบด่วนต้องจ่าย ตามข้อ ๑๓ และข้อ 
๑๔ ของระเบียบดังกล่าว กรณีจึงมิได้เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๖ แต่อย่างใด  

ส าหรับการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในโครงการที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามสั่งจ่ายในเช็คร่วมกับ
ศาสตราจารย์ประกอบในช่วงระหว่างเดออนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงกันยายน ๒๕๕๓ จ านวน ๕๓ โครงการ ซึ่งจ าแนกได้ 
ดังนี้ (๑) โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ านวน 5 โครงการ (๒) โครงการศูนย์เกษตรอินทรีย์เพอ่อ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยส านักงานสัสดี จ านวน ๒ โครงการ (๓) โครงการสวัสดิการที่พัก (อธิบดี) จ านวน 
๒ โครงการ (๔) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 โครงการ (๕) 
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมออพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศเพอ่อนบ้าน จ านวน ๔ 
โครงการ (๖) ทุนการศึกษาพัฒนาเด็ก (อธิการบดี) จ านวน ๒ โครงการ (๗) โครงการจัดท าป้ายและของที่ระลึก                  
(กองบริการการศึกษา) จ านวน ๕ โครงการ (๗) เงินรับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย จ านวน ๔ โครงการ (8) โครงการจัดท า
หนังสออและวารสาร จ านวน ๓ โครงการ (9) โครงการจัดซอ้อรถยนต์และรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
๒ โครงการ (๑๐) โครงการออ่น ๆ อาทิเช่น โครงการศึกษาดูงาน ๓ มิติ โครงการทอผ้าพระราชทาน โครงการฝังเข็ม
ระยะสั้น จ านวน ๒๒ โครงการ เมอ่อการใช้จ่ายเงินในโครงการตาม (๑) (๒) และ (6) มลีักษณะเป็นการบริจาคเงินหรออให้
เงินสนับสนุนแก่บุคคลภายนอก คออ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พันเอกอดุลย์ ศรีพวง สัสดีจังหวัดอุบลราชธานี หรออ
โรงเรียนที่เด็กสังกัดที่ได้รับทุนการศึกษา โดยไม่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความสัมพันธ์หรออมีความร่วมมออ
กับโรงเรียนหรออบุคคลดังกล่าว อีกทั้งยังมิใช่การให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
โครงการดังกล่าวจึงอยู่นอกวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธ านี ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๑                        
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้น เป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่บริหารจัดการ เก็บรักษาเงิน และอนุมัติสั่งจ่ายเงินรายได้และเงินประเภทออ่นของมหาวิทยาลัยแต่เพียงผู้เดียว                    
อีกทั้ง หัวหน้ากองคลังและหัวหน้าแผนกเงินรายได้มหาวิทยาลัยก็เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายดังกล่าว        
ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ร่วมลงนามในเช็คตามค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากท่ีมีการอนุมัติสั่งจ่ายเงินแล้วเท่านั้น มิได้มี 

หน้าที่… 
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หน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรอ่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระท าความผิดวินัย เห็นว่า เมอ่อได้วินิจฉัยมาตามล าดับแล้วว่าเงิน
เหลออจ่าย จ านวน ๓๔,๕๐๐,000 บาท เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการใช้จ่ายเงินในโครงการที่    
ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในเช็คร่วมกับศาสตราจารย์ประกอบมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๖                  
อีกทั้ง ยังมีบางโครงการที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แม้ว่าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ จะมิได้ ก าหนดหน้าที่ให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็คของส่วน
ราชการจ าต้องตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติสั่งจ่ายเงินว่าได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การที่ผู้
ฟ้องคดีซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีเป็นต าแหน่งผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นประธานคณะกรรมการโครงการ พัฒนา
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอน าส่งเงินของโครงการดังกล่าวคอนแก่มหาวิทยาลัย
โดยตรง เมอ่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้ฟ้องคดี
ดังกล่าว หากได้ใส่ใจที่จะตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินก่อนลงนามในเช็ค ย่อมต้องตระหนักรู้หรออควรรู้ถึงการ
สั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๖ และมีบางโครงการที่อยู่นอก
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อย่างชัดแจ้ง อาทิเช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ (ส านักงานสัสดี จังหวัดอุบลราชธานี) หรออ
โครงการสายสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก                         
ที่ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมิใช่การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
แต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยไม่ทักท้วงหรออใส่ใจที่จะตรวจสอบ ความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินก่อนลงนามในเช็ค 
พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเลย ไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง                             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรออนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษตัดเงินเดออนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๓ เป็นเวลา 2 เดออน แต่ให้งดการลงโทษ
เนอ่องจากพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

เม่ือได้วินิจฉัยแล้วว่า ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๓ เป็นเวลา 2 เดือน แต่ให้งดการลงโทษ เนื่องจากพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการ เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเดียวกัน ดังนั้น ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐                  
ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง  

รายละเอียดปรากฏตามค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙3/๒๕๖๐                       
คดีหมายเลขแดง บ.36/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี) 

6. ส าหรับคดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๑๐๙/๒๕๖๔ นายสุภชัย หาทองค า                   
ผู้ฟ้องคดี ได้ยอ่นอุทธรณ์ และมหาวิทยาลัยได้ยอ่นค าแก้อุทธรณ์แล้วเมอ่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนคดีหมายเลข                       
ด าที่ บ.๙3/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง บ.36/2565 รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี นั้น ยังอยู่ในระยะเวลา
ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยอ่นอุทธรณ์ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ยอ่นอุทธรณ์ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการยอ่นค าแก้อุทธรณ์ต่อไป 

 
 
 

จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อ โปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี                   
คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๑๐๙/๒๕๖๔ (นายสุภชัย หาทองค า ผู้ฟ้องคดี) และคดี
หมายเลขด าท่ี บ.๙3/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดง บ.36/2565 (รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี) 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้เงินสนับสนุนการท า 
    ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น า เสนอที่ประชุมเพอ่อทราบ                        
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓                    
ฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคอัตราใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับ เปิดท าการสอน สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (บาท) 

ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
ปริญญาโท จันทร์ – อาทิตย์ 

(๔ ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

๒๕,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  

เคมี 
ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณิตศาสตรศึกษา  

เสาร์-อาทิตย์ 
(๔ ภาคการศึกษา) เทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบพิเศษ) ๓๕,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐  

แบบช่วงเดียว 
(๓ ภาคการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 
๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

คณิตศาสตรศึกษา (แบบพิเศษ) 
ปริญญาเอก จันทร์-อาทิตย์ 

(๖ ภาคการศึกษา) 
เคมี 

๓๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐  ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ปริญญาเอก 
เสาร์-อาทิตย์ 

(๖ ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) ๓๕,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐  

 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพอ่อให้
นักศึกษาได้ใช้งบประมาณดังกล่าวในการท าวิจัยในระหว่างที่ก าลังศึกษา โดยมีหลักการให้งบประมาณสนับสนุน          
ค่าวัสดุฯ ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรแบบช่วงเดียว ให้ได้รับงบประมาณกึ่งหนึ่งของ
นักศึกษาหลักสูตรปกติ เพราะคณะจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเพอ่อจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรแบบพิเศษ (หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์และหลักสูตรที่เปิดท าการสอนแบบ
ช่วงเดียว) ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

ระดับ… 



14 
 

 

ระดับ เปิดท าการสอน สาขาวิชา งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอด

หลักสูตร (บาท) 
ปริญญาโท จันทร์ – อาทิตย์ 

(๔ ภาคการศึกษา) 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓๐,๐๐๐ 
 เคมี 

ฟิสิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณิตศาสตรศึกษา  

เสาร์-อาทิตย์ 
(๔ ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(แบบพิเศษ) 

๑๕,๐๐๐ 

แบบช่วงเดียว 
(๓ ภาคการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) ๑๕,๐๐๐ 
คณิตศาสตรศึกษา (แบบพิเศษ) 

ปริญญาเอก จันทร์-อาทิตย์ 
(๖ ภาคการศึกษา) 

เคมี ๕๐,๐๐๐ 
ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ๒๕,๐๐๐ 

ปริญญาเอก 
เสาร์-อาทิตย์ 

(๖ ภาคการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แบบพิเศษ) 

๒๕,๐๐๐ 

 

เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรแบบพิเศษ (หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์และหลักสูตรที่เปิดท าการ
สอนแบบช่วงเดียว) ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคในอัตราที่สูงกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
แบบปกติ แต่งบประมาณสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแบบพิเศษและ
หลักสูตรแบบช่วงเดียว (อัตรากึ่งหนึ่งของนักศึกษาหลักสูตรปกติ) ไม่เพียงพอในการท าวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว 

 ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ปรับวงเงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(อัตราใหม่) โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมอ่อวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ เมอ่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๔ เมอ่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๔                               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท วงเงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยตลอดหลักสูตร จ านวนไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
 ๒. นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก วงเงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยตลอดหลักสูตร จ านวนไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน 

  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ “ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้เงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานกองกฎหมายและนิติการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้
เงินสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๒.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการ 
    วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อทราบ  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การบริการวิชาการ เพอ่อเสริมสร้างความร่วมมออและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นเป็นพันธกิจ
หนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนอ่อง เพอ่อให้การให้บริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีกลไกในการขับเคลอ่อนการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ 
จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์    
พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น    
 เนอ่องจากอัตราค่าบริการหน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ XRD และ XRF และหน่วยตรวจ
วิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG-DTG) ได้ให้บริการและเรียกเก็บอัตราค่าบริการตามประกาศฉบับดังกล่าว 
ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอัตราการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ จึงขอปรับอัตราค่าบริการให้เป็นปัจจุบัน  
คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิ ชาการ                        
คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔  
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานส านักงานกฎหมายและนิติ
การ เพอ่อพิจารณารูปแบบร่างประกาศฉบับดังกล่าว ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรอ่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) และได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอเสนอร่างประกาศฉบับ
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพอ่อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน                    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามใช้บังคับต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
เรอ่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป   
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบคณะวิทยาศาสตร์ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง อัตราค่าบริการ

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ดังนี้ 
๑. บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ตารางที่ ๑ การตรวจวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) ในสดมภ์ 

(column) ที่ ๑ ของอัตราค่าบริการ จากเดิม “หน่วยงานภายนอก” แก้ไขเป็น “หน่วยงานหรออบุคคลภายนอก” และ
สดมภ์ (column) ที่ ๒ ของอัตราค่าบริการ จากเดิม “อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แก้ไขเป็น 
“บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

๒. บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ตารางที่ ๒ การตรวจวัดการเรอองรังสีเอ็กซ์ (XRF) และตารางที่ ๓ หน่วย
ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG-DTG) ในสดมภ์ (column) ที่ ๑ ของอัตราค่าบริการ จากเดิม 
“หน่วยงานรัฐบาล” แก้ไขเป็น “หน่วยงานรัฐหรออบุคลากรของรัฐ” และสดมภ์ (column) ที่ ๒ ของอัตราค่าบริการ 
จากเดิม “หน่วยงานเอกชน” แก้ไขเป็น “หน่วยงานเอกชนหรือบุคลากรเอกชน”   

มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุม รับทราบและมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อแสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

 ๑.๒.๕  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ 
    ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพอ่อทราบ ด้วยนักศึกษายอ่นค าร้องเพอ่อ
ขอขยายเวลาเรียนเนอ่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรออด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นั้น ทั้งนี้ 
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบอ้องต้นแล้วใคร่ขอน าเสนอ
โดยจ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน  
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๒ คน  
 (๑) นายภาคภูมิ  สืบภา  รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๐๑๖๐๐๖๙ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครอ่องกล แผน ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑/๒๕๖๐) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

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

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คงเหลออส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ ลงทะเบียนเรียนให้ครบและผ่านทุกรายวิชาตาม

หลักสูตรก าหนด เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๒) นายประจักษ์  หม่อมสินธุ์  รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๐๕๖๐๐๒๑ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา แผน ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑/๒๕๖๐) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

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

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
๑.๒ คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
 (๑) นายปรมินทร์  ปรายกระโทก  รหัสนักศึกษา ๖๐๑๔๒๑๖๐๐๘๘ (ขอขยายครั้งท่ี ๑)  ศึกษา 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แผน ข  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑/๒๕๖๐) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

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

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 
 

ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ
ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๙ คน  
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๔ คน  
(๑) นายจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์  รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๘๐๐๐๖๖ (ขอขยายครั้งที่ ๒)  ศึกษาสาขาวิชา

ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) และในปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๙   
 ระยะเวลาที่ ขอขยายการส า เร็ จการศึ กษา  คออ  ครั้ งที่  ๑  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

(๒/๒๕๖๔) และครั้งที่ ๒ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คออ  
๒ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ
ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัย และขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๒) นางสุกัญญา  นุตโร  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๘๐๐๕๖ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ ๒.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ระยะเวลาที่ขอขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้ อมู ล ก า รศึ กษ า  คอ อ  ล งทะ เบี ย น เ รี ย นครบและผ่ า นทุ ก ร า ย วิ ช า ต ามหลั ก สู ต ร ก า หนด 

เรียบร้อยแล้ว คงเหลออส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์
บทความวิจัย และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๓) นางสาวเพ็ญพร  ขจรกลิ่น  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๘๐๐๓๐ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ ๒.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ระยะเวลาที่ขอขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๔) นายอาซิ  ดราแม  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๘๐๐๖๗  (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ ๒.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ระยะเวลาที่ขอขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 

ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ
ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๕ คน  
(๑) นายยิ่งยศ  ทิพย์ศรีราช  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๒๘๐๐๔๐ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘  
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คออ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๒) นายภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๒๘๐๐๓๓ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘  
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คออ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๓) นายฉกาจ  เชื่อดี  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๒๘๐๐๑๕ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘  
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คออ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คออ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลออ

ส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๔) นายปริวัชร  นามด้วง  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๒๖๓ (ขอขยายครั้งที่ ๑)  ศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๒/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘  
 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คออ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ

ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  
 ข้อมูลการศึกษา คงเหลออส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ ลงทะเบียนเรียนให้ครบและผ่านทุกรายวิชาตาม

หลักสูตรก าหนด เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 

(๕) นางปฐมาวดี… 
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(๕) นางปฐมาวดี  ศรีอ่อน  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๒๕๒ (ขอขยายครั้งท่ี ๑)  ศึกษาสาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คออ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๒/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘  

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คออ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คออ ๑ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คงเหลออส่วนที่ต้องด าเนินการ คออ ลงทะเบียนเรียนให้ครบและผ่านทุกรายวิชาตาม
หลักสูตรก าหนด เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 

  จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรออมติที่
ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑. หนังสออส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/- 
ว ๔๘๐  เรอ่องขอความร่วมมออในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนั กศึกษาทุกระดับการศึกษา           
อันเนอ่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนอ่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
เมอ่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยอ่นค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุ
ประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรออประเภทการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของภาคการศึกษา  ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 ๓. หนังสออส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/- 
ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรอ่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา อันเนอ่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมอ่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดออดร้อนของ
นิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนอ่องมาจากการแพร่ระบาดของเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาค
การศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 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 (ต่อเนอ่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔  (รหัส ๖๐ และ ๕๙) 
(๕)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และ 

ชั้นปีที่ ๓  
  (๖)  ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕  (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 

(๖)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ และ      
ชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 

(๗) ปริญญาเอก… 
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(๗)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ และ 
ชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗) 

๔. หนังสออส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐ 
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรอ่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนอ่องมาจากการแพร่
ระบาดของเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม                                      
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมอ่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพอ่อเป็นการบรรเทาความเดออดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่
มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา 

๕. หนังสออส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/-                        
ว ๒๐๗๑๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรอ่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนอ่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๔ เมอ่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพอ่อเป็นการบรรเทาความเดออดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้
สภาสถาบันอุดมศึกพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนอ่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๓ คน และปริญญาเอก จ านวน ๙ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๑๒ คน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ 7 ระหว่างบรรทัดที่ 19 และบรรทัดที่ 20 เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 

๓๔ ตัดข้อความ “3. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้” ออก” 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
                         ๓.๑  การน าเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 
                   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพอ่อทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วาระพิเศษ (ลับ) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
สุรศักดิ์  ค าคง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเสนออธิการบดีเพอ่อ
พิจารณาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และมีข้อเสนอแนะมอบหมายคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ น าเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ ในรอบระยะเวลา              
๔ ปี ที่ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพอ่อน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เพอ่อทราบ... 
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เพอ่อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  โดยมียุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
(พ.ศ. 2565 – 2568) แผนการพัฒนาด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. ด้านการบริหารและงบประมาณ 
๑.๑ แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา 
      เนอ่องจากที่ผ่านมาคณะฯ ประสบปัญหาทางด้านการเงินและการบริหารจัดการที่ซ้ าซ้อนขาดความ

คล่องตัว เพอ่อลดภาระค่าใช้จ่ายและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร์ได้มีมติยุบสาขาวิชาและเปลี่ยน
การบริหารจัดการผ่านหลักสูตร โดยให้อ านาจประธานหลักสูตรในการกลั่นกรอง บริหารจัดการบุคลากรและวิชาการ
ของหลักสูตรเบอ้องต้น และให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่อนุมัติ ควบคุมก ากับติดตามพันธกิจต่างๆ ของหลักสูตร ท า
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระบบบริหารจัดการใหม่ให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคณะฯ มีแผนที่จะกลับไปใช้ระบบเดิม คออแบ่งส่วนราชการของคณะฯ เป็นภาควิชา จัดกลุ่ม
หลักสูตรอยู่ภายใต้ภาควิชาและจัดสรรงบประมาณลงภาควิชา ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแล้วยังก่อให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการที่จะ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา” 

๑.๒ จัดสรรงบประมาณลงภาควิชาหรือหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
      เนอ่องจากในปัจจุบันหลักสูตรนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของจ านวนนักศึกษา เพอ่อให้

หลักสูตรมีความเข้มแข็ง คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายหัวไปที่หลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นเพอ่อจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน มีการจัดซอ้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้แก่หลักสูตรเพอ่อเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน 

๑.๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน 
      เนอ่องจากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นมาก ท าให้พอ้นที่คณะฯ มีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ คณะได้จัดสรร

งบประมาณเงินรายได้ในการสร้างตึกศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้วในปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่งบประมาณยังไม่
เพียงพอเนอ่องจากค่าวัสดุที่พุ่งสูงขึ้น คณะฯ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการก่อสร้างตึกใหม่
และซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ตึกเก่าเพอ่อเออ้ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
 

๒. ด้านบุคลากร 
๒.๑ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร 

      ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ชาวไทยคุณวุฒิระดับปริญญาโท ประมาณ ๕๔ คน ปัญหาและ
อุปสรรคในการเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์มีความหลากหลาย เช่น บางหลักสูตรจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอท าให้อาจารย์ใน
หลักสูตรลาศึกษาต่อไม่ได้ และท าให้จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ อีกทั้งการศึกษาต่อมีค่าใช้จ่ายสูง 
เพอ่อส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ คณะฯ มีแผนที่จะจัดสรรงบประมาณเพอ่อเป็นทุนการศึกษาให้อาจารย์ 
โดยเน้นให้ทุนการศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และทุนฝึกอบรมส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

๒.๒ ส่งเสริมการขอผลงานวิชาการ 
       ในช่วง๔ ปีที่ผ่านมา อาจารย์ของคณะฯ มีผลงานวิชาการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างชัดเจน                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นจาก ๑๘ คนในปี ๒๕๖๐ เป็น ๒๗ คนในปี ๒๕๖๕ และ รองศาสตราจารย์ จาก ๔ คนในปี 
๒๕๖๐ เป็น ๙ คนในปี ๒๕๖๕ และมี ๑ คนก าลังรอโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์ เพอ่อส่งเสริมและสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น คณะฯ มีแผนที่จะจัดตั้งโครงการผลิตต าราคณะศิลปศาสตร์ โดยสนับสนุนทุนในการ
ตีพิมพ์หนังสออหรออต าราที่มีคุณภาพให้กับอาจารย์ น ามาจ าหน่ายให้นักศึกษาในราคาถูก อาจารย์สามารถน าหนังสออหรออ
ต าราที่ตีพิมพ์ไปขอผลงานวิชาการได้ นอกจากนี้คณะฯ จะด าเนินการประเมินคุณภาพบทความวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สนับสนุนทุนในการแปลบทความจากไทยเป็นอังกฤษและขัดเกลาภาษาให้เป็นทางการโดยอาจารย์
ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และสนับสนุนทุนในการตีพิมพ์ 

๒.๓ เพิ่มจ านวน... 
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๒.๓ เพิ่มจ านวนอาจารย์ด้วยระบบอาจารย์อัตราจ้างปีต่อปี 
      ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ชาวไทย  ๗๖ คน และอาจารย์ชาวต่างชาติ ๑๖ คน จะเห็นได้ว่า

จ านวนอาจารย์ชาวไทยลดลงอย่างมากในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา (ดูตารางประกอบที่ ๑) เนอ่องจากอัตราเกษียณอายุราชการ
และอัตราลาออกถูกน ามาใช้เปลี่ยนอาจารย์งบเงินรายได้มาเป็นอาจารย์งบเงินแผ่นดินเพอ่อลดค่าใช้จ่าย ท าให้จ านวน
อาจารย์ลดลง ในขณะที่จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน คณะฯ ได้เพ่ิมจ านวนอาจารย์ลูกจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาทดแทน
เพอ่อบรรเทาความขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุอาจารย์เพ่ิมให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น คณะจึงมีแผนที่จะจ้างอาจารย์อัตราจ้างปีต่อปี เพอ่อรองรับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการหรออ
บุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ มีผลงานวิชาการและมีประสบการณ์ เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป 
และวิชาชีพครู เพอ่อรองรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน   
 

ตารางท่ี ๑ จ านวนบุคลากรเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
สายวิชาการ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๐ ๑๓๒ ๑๒8 
- อาจารย ์ ๙๔ ๙๒ ๘๒ ๘๐ ๗๘ ๗๖ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๘ ๒๑ ๓๑ ๓๐ ๒๙ ๒๗ 
- รองศาสตราจารย์ ๔ ๔ ๕ ๖ ๗ ๙ 
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๑๘ ๑๖ 

สายสนับสนุน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 
- ปฏิบัติงาน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
- ปฏิบัติการ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
- ช านาญการ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
- ลูกจ้างประจ า (ระดับ ๒) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
- ลูกจ้างประจ า (ระดับ ๓) ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๕๙ ๑๖๑ ๑๖๑ 
   

 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา 
 

ล าดับที่ หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 ภาษาอังกฤษ (EC/EDAB/ED/GE) 6 19 20 41 
2 ภาษาไทยและการสื่อสาร 0 6 9 15 
3 การพัฒนาสังคม 0 7 9 16 
4 นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 0 7 2 9 
5 นิเทศศาสตร ์ 0 6 0 6 
6 การท่องเที่ยว 0 4 5 9 
7 ภาษาจีนและการสื่อสาร 0 5 5 10 
8 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 3 7 0 10 
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ล าดับที่ หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

9 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 0 2 1 3 
10 ศึกษาศาสตร์ 0 4 5 9 

  รวม 9 67 56 128 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามหลักสูตรและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ล าดับที่ 
 

หลักสูตร 
 

คุณวุฒิ 
รวม 

อาจารย ์ ผศ. รศ. 
1 ภาษาอังกฤษ (EC/EDAB/ED/GE) 31 9 1 41 
2 ภาษาไทยและการสื่อสาร 9 5 1 15 
3 การพัฒนาสังคม 9 5 2 16 
4 นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 7 2 0 9 
5 นิเทศศาสตร ์ 5 0 1 6 
6 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 6 3 0 9 
7 ภาษาจีนและการสื่อสาร 8 1 1* 10 
8 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 8 1 0 10 
9 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2 0 1 3 

10 ศึกษาศาสตร์ 7 1 1 9 

  รวม 92 27 8 128 
 

๓. ด้านนักศึกษา 
๓.๑ เพิ่มจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ 
      ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนอ่องจากคณะ

มีการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะฯ ได้ประสานความร่วมมออกับคณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 
และได้เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งท าให้ยอดรับนักศึกษามีจ านวนที่สูงขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่ของ
คณะฯ ยังคงเป็นนักศึกษาชาวไทย เนอ่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ท าให้นักศึกษาชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาเรียน
ได้สะดวกเท่าที่ควร เพอ่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ หากสถานการณ์กลับสู่ปกติ คณะฯ มีแผนจะประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและจีน โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนและเวียดนาม สร้างความร่วมมออกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสร้างหลักสูตรที่เออ้อต่อการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4... 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2564 

ปีงบประมาณ Inbound  Outbound รวมจ านวน 

2561 74 29 103 
2562 33 42 75 
2563 - 10 10 
2564 - 1 1 
2565 - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 107 83 190 
 

๓.๒ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
      คณะศิลปศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพอ่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามาโดยตลอด มีการให้ทุน

เรียนดียกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนให้กับนักศึกษาหลักสูตรละ ๑ ทุนต่อปี และจัดสรรงบประมาณให้ทุนออ่นๆ เพ่ิมเติม 
ในโอกาสต่อไป คณะฯ มีแผนที่จะให้ทุนเรียนดียกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็น
การประชาสัมพันธ์คณะฯ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคในระยะยาว  

๓.๓ เพิ่มทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการแก่
นักศึกษา 

      คณะศิลปศาสตร์มีความโดดเด่นทางภาษา หลักสูตรมีรายวิชาโททางด้านภาษาให้นักศึกษาเลออกเรียน
หลายภาษา ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะฯ จะผลักดันให้มีการเพ่ิมรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและการเป็น
ผู้ประกอบการเข้าไปในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นเพอ่อกระตุ้นให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาเอกของตนมา
พัฒนาเพอ่ออาชีพอย่างยั่งยอน และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษ การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา (Fieldwork for hands on experience & Internship / Exchange / International Experience) และทักษะ
ด้านต่างๆ ให้พร้อมท างาน (Ready to Work) เช่น Knowledge, Language Skills, and Certificate และการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานฝึกงานและอาชีพ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพอ่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกงาน
ในวิชาชีพต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างาน 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ปีการศึกษา แผนรับ จ านวนนักศึกษา ร้อยละ จ านวนรวม ๔ ชั้นปี 
๒๕๖๒ ๕๐๐ ๔๔๔ ๘๘.๘๐ ๑,๗๓๕ 
๒๕๖๓ ๘๘๐ ๖๘๖ ๗๗.๙๕ ๒,๐๒๑ 
๒๕๖๔ ๘๘๐ ๗๗๖ ๘๘.๑๘ ๒,๔๐๖ 
๒๕๖๕ ๙๒๐ ๙๐๑ ๙๗.๙๓ ๒,๘๐๗ 

 

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 

๔. ด้านวิชาการ… 
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๔. ด้านวิชาการ 
๔.๑ จัดตั้งส านักบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใต้คณะฯ 
      ภารกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์คออการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันรายวิชาศึกษาทั่วไปต่างๆ บริหารจัดการภายใต้หลักสูตรหรออกลุ่มอาจารย์ ท าให้
การบริหารจัดการรายวิชาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร คณะฯ มีแผนที่จะจัดตั้งส านักศึกษาทั่วไปดูแลโดยผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่บริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการผู้สอน 
เนอ้อหาที่สอน เอกสารประกอบการสอน และเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะฯ จะ
จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ส านักด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

๔.๒ น าเทคโนโลยียกระดับเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคณะ 
      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษานับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมี

หน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาพอ้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคณะฯ เนอ่องจากจ านวน
นักศึกษาไม่สัมพันธ์กับจ านวนอาจารย์ท าให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษมีขนาดใหญ่ คณะฯ จึงมีแนวคิดที่จะน าสอ่อการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยคณะฯ จะเป็นผู้ลงทุนในปีแรกและท าการศึกษาผลของการใช้สอ่อ
ดังกล่าวเพอ่อน าเสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการจัดซอ้อในปีถัดไป  

๔.๓ เพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์ 
      ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 

แต่ยังไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรง หากคณะฯ สามารถเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิตในสาขาที่คณะฯ เชี่ยวชาญ เช่น สาขาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ พละศึกษาและสังคมศึกษา 
จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

๔.๔ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
      คณะฯ มีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตร Non-degree ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมาแล้ว แต่การ

ด าเนินการยังไม่ส าเร็จเนอ่องจากคณะฯ ประสบปัญหาเรอ่องจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และภาระการสอนที่
เพ่ิมมากขึ้น คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่างมาก แต่มีจ านวนอาจารย์ชาวไทยลดลงกว่าเดิมจากการใช้
นโยบายเปลี่ยนหมวดการจ้าง คณะฯ ได้มีแผนบรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่สภาอนุมัติแล้ว หากคณะฯ 
ได้รับการสนับสนุนอัตราอาจารย์งบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย แผนในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู ปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์ จะมีความเป็นไปได้เร็วมากยิ่งขึ้น 

๔.๕ เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      การเปิดโรงเรียนสาธิตนับเป็นหนึ่งในโครงการหลักและโครงการใหญ่ของคณะศิลปศาสตร์ แนวคิดใน

การเปิดโรงเรียน การเปิดประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์ เป็นแนวคิดที่เริ่มมาจากการเปิด
สอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประสบความส าเร็จมีนักเรียนสนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตรเป็นจ านวนมาก ในขณะนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒ ชั้นปี จ านวนกว่า ๖๐๐ คน คณะฯ จ าเป็นต้อง
บรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเพอ่อเป็นก าลังหลักเข้ามาช่วยด าเนินงานโครงการต่างๆ นี้  หากคณะฯ ได้รับการ
สนับสนุนอัตราอาจารย์งบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในการจ้างอาจารย์คุณวุฒิศึกษาศาสตร์ แผนในกา รเปิด
โรงเรียนสาธิต การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์ จะมีความเป็นไปได้เร็ว
มากยิ่งขึ้น 

๔.๖ เปิดหลักสูตรไฮบริดมัธยมถึงปริญญาตรีจบใน ๖ ปี  
      หากด าเนินการเปิดสอนโรงเรียนสาธิตส าเร็จ คณะฯ มีแผนที่จะด าเนินการเรียนการสอน

แบบต่อเนอ่องมัธยม ๓ ปีปริญญาตรี ๓ ปี จบปริญญาตรีใน ๖ ปี โรงเรียนสาธิตจะอยู่ในรูปแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และการแบ่งห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน  

 

เช่น… 
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เช่น ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเตรียมวิศวะ และออ่นๆ การ
เรียนการสอนเป็นไปตามข้อก าหนดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์สอนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา  
 

๕. ด้านวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ในการสร้างระบบและกลไกเพอ่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะด าเนินการสานต่องานเดิมอย่างต่อเนอ่อง 

โดยพัฒนาสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง และเพอ่อให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคณะในการพัฒนานวัตกรรม
เพอ่อสังคม ในอีก ๔ ปี ข้างหน้า จึงเน้นภารกิจส าคัญที่เป็นรูปธรรมหลัก ดังนี้  

๕.๑ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อสังคม 
      มีแผนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่และจัดสรรทุนวิจัยให้กับบุคลากรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ และใช้

โครงการวิจัยเพอ่อเข้าสู่ต าแหน่ง และจัดสรรทุนวิจัยเพอ่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมการเรียนรู้ (เน้น
ศึกษาศาสตร์) อย่างต่อเนอ่อง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

1) สนับสนุนงบวิจัยลงรายหลกัสูตร 
(๑) โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งโครงการวิจัย 
(๒) เน้นการวิจัยเพอ่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

2) สร้างหน่วยวิจัยที่เป็นรูปธรรม (Research Unit) 
(๑) ผู้เชี่ยวชาญวิจัย 
(๒) เชอ่อมโยงกับหลักสูตร การสอน (ป.โท ป.เอก) 
(๓) เชอ่อมโยงกับวารสารทั้งในและต่างประเทศ 
(๔) เชอ่อมโยงกับ International Conference 

๕.๒ สร้างความเข้มแข็งในการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
      มีแผนในการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพอ่อพัฒนาการเขียน

บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในระดับ TCI ฐาน ๑ และระดับ
นานาชาติ 

๕.๓ ส่งเสริมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      มีการริเริ่มโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ กิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการให้บริการวิชาการ/-  

ท านุฯ แก่สังคมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดสรรอย่างต่อเนอ่องสร้างระบบและกลไกในการพัฒนางานวิชาการแก่สังคมเพอ่อ
หารายได้ ให้ชุมชน ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงแบบ New normal สู่ Next normal และการสร้างความร่วมมออกับ
หน่วยงานรัฐจัดอบรมวิชาการ รวมทั้งการจัดสัมมนานานาชาติ (International Conference) 

 

  6. โครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
๑) ความร่วมมออกับมหาวิทยาลัยใน ASEAN และนานาชาติ 
2) หลักสูตรร่วม (Joint Degree Programs) 3+1 
3) ฝึกงานต่างประเทศ (Overseas Internship) 
4) หน่วยวิจัยร่วม (Joint Research Unit) 
5) International Conference  
6) International Journals 

 

7. โครงการส าคัญใน ๔ ปีข้างหน้า 
๑) ศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป 
๒) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๓) พัฒนาหลักสูตร... 
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๓) พัฒนาหลักสูตร 3+1 /บัณฑิตศึกษา/ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๔) ศูนย์ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๕) คลินิกวิชาการ/หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพอ่อสังคม 
๖) ศูนย์ภาษา แปลและการตีพิมพ์  
๗) เพ่ิมจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) 
๘) เพ่ิมร้อยละของอาจารย์ประจ าต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
๙) โครงการผลิตต ารา 

๑๐) EdPEx 200/300 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดทราบ  นโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตาม
พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ ในรอบระยะเวลา ๔ ปี ที่ด ารงต าแหน่ง (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๙) 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ขององค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือพิจารณาจุดเด่นของคณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับ
คณะให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และพิจาณาถึงจุดด้อยหรืออุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessments) ในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน เพอ่อคณะจะได้หาวิธีการจัดการความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันต่อไป 

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาโดยเฉพาะในสายวิชาการเพื่อทดแทนบุคลากรสายวิชาการที่
เกษียณอายุราชการ มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง ทั้งการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ภายในคณะ และ
การทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต อีกทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์ในการจัดท า
ผลงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้เพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
การก าหนดภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม กับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น การลดจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นต้น 

๓. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินงานใน
แผนงานด้านต่างๆ เพ่ือการบรรลุผลตามแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้  

๔. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ 
และจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เพอ่อให้นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิชากับการปฏิบัติจริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา วิจัย และการท างานในอนาคต 

๕. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย พิจารณาด าเนินการและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยอาจศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น งบประมาณและ
บุคลากรในการจัดตั้งและด าเนินงาน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์จ านวนผู้เรียนที่สนใจจะมาเรียนในโรงเรียนสาธิตที่จะ
ด าเนินการเปิดสอน ทั้งจากบุตรหลานของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
อีกท้ัง สิ่งที่ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นต้น 
 
 

มติที่ประชุม… 
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 มติที่ประชุม  รับทราบและมอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

   ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลังของรัฐ             
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดออน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

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

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 การน าเสนองบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 6 
เดออน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายงานการเงินที่แสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์
สุทธิหรออส่วนทุนในภาพรวม ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 

(1) สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,839,474,558.04 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 11,629,156.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ประกอบด้วย รายการที่ส าคัญคออ สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
2,698,041,760.01 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า) และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 2,141,432,798.03 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สาเหตุที่
ท าให้สินทรัพย์รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีก่อน เกิดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คอนพอ้นที่ที่ใช้ใน
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้กับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) รวมถึง
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ที่มีการซ้ าซ้อนและตัดจ าหน่ายจากทะเบียน 

 

(2) หนี้สิน… 
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(2) หนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน 225,911,746.30 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 68,716,515.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 ประกอบด้วย รายการที่ส าคัญคออ หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 
225,623,341.84 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 68,755,315.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.83 เนอ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบตามแผนงานหรออโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้รับการสนับสนุนเงินกู้เพอ่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมยอนยันสิทธ์ และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 288,404.46 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 38,800.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.86  

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นรายงานการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลา 6 เ ดออน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดส าคัญดังนี้ 

(1) รายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 818,292,160.51 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
78,976,379.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 ประกอบด้วย รายการที่ส าคัญคออ รายได้จากเงินกู้รัฐบาล จ านวน 
102,124,889.33 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 99,763,364.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4,224.53 ซึ่งได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม เงินกู้เพอ่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ส่งผลให้รายได้เงินกู้มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รองลงมารายได้จากงบประมาณ จ านวน 409,997,004.31 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 57,353,398.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.27 และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ จ านวน 
244,451,540.56 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 119,504,552.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.83  

(2) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 682 ,241,647.20 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 93,070,228.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ คออ ค่าใช้จ่ายจากอุดหนุน
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 102,124,889.33 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 99,763,364.33 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4,224.53 เนอ่องจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากกระทรวงการคลังเงินอุดหนุนจากมาตรการ
เยียวยาผู้รับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายช่วยเหลออมาตรการ
ของรัฐเพ่ิมขึ้น รองลงมาค่าใช้จ่ายบุคลากรและบ าเหน็จบ านาญ                                      จ านวน 
375,067,856.42 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,662,148.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 
และค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค จ านวน 111,417,471.40 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 3,511,643.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 
เดออน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
   2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
  2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

2.4 รายงาน… 
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   2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
   2.5 งบกระแสเงินสด 

  3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดออน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  (UBUFMIS)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลออของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียน 

หรออไม่มีแผนในการใช้จ่าย เพอ่อน าเอาไปลงทุนในรูปแบบเงินฝากกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนใน
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากในบัญชีกระแสรายวันหรออบัญชีออมทรัพย์ เพอ่อเป็นการหารายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่งให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสถานะทางการเงิน ในระบบสารสนเทศและออกแบบ
การน าเสนอข้อมูล (Dashboard) เพอ่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความเป็นปัจจุบัน เพอ่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัก
ได้พิจารณาสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน และจักได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
การเงินและการงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี ส านักคอมพิวเตอร์และ 
   เครือข่าย 

        ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอท่ีประชุมเพอ่อพิจารณา ด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรออน (ส านักงาน ก.พ.) ขอความอนุเคราะห์ใช้เครออข่ายอินเตอร์เน็ต , เครอ่องคอมพิวเตอร์ 
และสถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพอ่อด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย ดูแลและ
รับผิดชอบการให้บริการเครออข่ายอินเตอร์เน็ต  เครอ่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถานที่ในการด าเนินการจัดการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) (ตามใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครออข่าย 
เครอ่องคอมพิวเตอร์) ประจ าปี 2565 โดยสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ครั้งที่ 
1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 จ านวน 1,080,000 
บาท (หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน) แต่เนอ่องจากงบประมาณที่จะด าเนินการจัดการสอบฯ จ านวน 1,080,000 บาท 
(หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรออนจะส่งมอบงบประมาณให้กับส านัก
คอมพิวเตอร์และเครออข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมอ่อด าเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ดังนั้น เพอ่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย จึงใคร่ขออนุมัติ
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน)                             
เพอ่อให้บริการเครออข่ายอินเตอร์เน็ต เครอ่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการด าเนินการ
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2565 โดยสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 
 

ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560               
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรออส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการ
พิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน)                      
ตามตารางสรุปได้ดังนี้ 

 

คณะ/
หน่วยงาน 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 .  ส า นั ก
คอมพิวเตอร์และ
เครออข่าย 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป - 
ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 

โครงการบริการ
สนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วย
ระบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Exam 
ส านักงาน ก.พ. 
ประจ าปี 2565 

เนอ่องด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรออน  จักด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 
2565 จึงขอความอนุเคราะห์ใช้บริการ เครออข่าย
อินเตอร์เน็ต , เครอ่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2565 และครั้ง
ที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565  โดย
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครออข่ายเครอ่องคอมพิวเตอร์
ตามใบเสนอราคา เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,080,000 บาท 
(หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรออน
จะส่งมอบงบประมาณให้กับ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครออข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมอ่อด าเนินงาน
แล้วเสร็จ  ซึ่งอยู่ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย จึงใคร่
ขออนุมัติตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  
เพ่ิมเติม   เป็นจ านวนเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้าน
แปดหมอ่นบาทถ้วน) เพอ่อให้บริการเครออข่ายอินทราเน็ต, 
เครอ่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam) 
ประจ าปี 2565 

ทั้งนี้ ในเบอ้องต้น ได้รับความเห็นชอบปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม จากอธิการบดี เมอ่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2565 ตามบันทึกข้อความที่             
อว 0604.12/0792 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2565  

1,080,000 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ให้กับส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย ในโครงการบริการสนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 2565 รหัสกิจกรรม 010000100030 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมอ่นบาทถ้วน) 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.1.๑.3  ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา)  

          ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา ตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมอ่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 และเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในปี 2565 ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดที่ 2 “ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด” โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นจ านวนเงิน 178.3468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของ
แผนหารายได้ และเมอ่อเทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) คิดเป็นร้อยละ 43.06  ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

ด้วยสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม แต่ก็ยังมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการ
หารายได้ต่างๆ มหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบให้การด าเนินการหารายได้จากแหล่งออ่น  (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นหรออลดลง ดังนั้น เพอ่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
ต่อไป นั้น กองแผนงาน จึงแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน ทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น  (นอกเหนออจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) และได้รวบรวมข้อมูลการยอนยันการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนด  ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้
แหล่งออ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
    การขอปรับงบประมาณประจ าปี หรออเสนองบประมาณกลางปี เพ่ิมเติม อาจจะกระท าได้เพอ่อลด
งบประมาณหรออเพ่ิมวงเงินงบประมาณประจ าปี 
  การลดวงเงินงบประมาณประจ าปี กระท าได้เมอ่อรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ และ
คาดว่าแม้จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว รายรับจริงก็คาดว่าจะต่ ากว่าประมาณการรายรับ ในกรณีนี้ให้ปรับประมาณการ
รายจ่ายให้สอดคล้องกันด้วย 
    การเพิ่มวงเงินงบประมาณประจ าปี  กระท าได้เมอ่อรายรับจริงสูงกว่ าประมาณการรายรับ                 
หรออประมาณการรายจ่ายต่ ากว่ารายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง ในกรณีนี้ให้ปรับประมาณการรายจ่ายให้สอดคล้องกัน
ด้วย  
 
 
 

ตามแผน… 
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ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยฯ 
ประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 482,793,234.00 บาท              
ในระหว่างปีงบประมาณคณะ/หน่วยงาน ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน 27,241,763.25 
บาท รวมประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ก่อนทบทวน ดังนี้ 

 
 
 

รายการ ประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจ่าย 

 1) ประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ (ต้นปี) 482,793,234.00 428,101,400.00 
 2) ตั้งแผนงบประมาณจ่าย เพ่ิมเติม   27,241,763.25 27,241,763.25 
รวมประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน (ก่อน
ทบทวน)  

510,034,997.25 455,343,163.25 

 

 

คณะ/หน่วยงาน เสนอขอยอนยันทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) และปรับประมาณการรายจ่ายที่ก าหนด เพอ่อให้การหารายได้จากแหล่งออ่นของคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะ/หน่วยงาน ขอทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ เพิ่มขึ้น 
จ านวน  3,645,890 บาท และคณะ/หน่วยงาน ขอทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ ลดลด จ านวน  
19 ,387 ,500 บาท ส่งผลให้ประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา )                  
จากเดิม จ านวน 510,034,997.25 บาท ลดลงเป็น จ านวน  493,387 ,875.38 บาท ลดลงจ านวน 
16,647,121.88 บาท (หลังการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว) ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.26 ดังนี้ 

 
 

รายการ ประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 1) ประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนฯ (ต้นปี) 482,793,234.00 428,101,400.00  
 2) ตั้งแผนงบประมาณจ่าย เพ่ิมเติม   27,241,763.25 27,241,763.25  
รวมประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน (ก่อน
ทบทวน) 

510,034,997.25 455,343,163.25  

คณะ/หน่วยงาน เสนอขอยืนยันทบทวน -15,741,610 -15,741,610  
 + ทบทวน (ปรับเพิ่ม) 3,645,890 3,645,890  
 - ทบทวน (ปรับลด) 19,387,500 19,387,500  
รวมประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืน (หลัง
ทบทวน) 

493,387,875.38 439,723,874.75 -3.26 

 

    โดยเมอ่อเปรียบเทียบประมาณการรายรับจากแหล่งออ่นฯ (ก่อนทบทวน) กับประมาณการรายรับจาก
แหล่งออ่นฯ (หลังทบทวน) พบว่า คณะ/หน่วยงาน มีประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 
4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิทยบริการ 
คณะ/หน่วยงาน มีประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ ปรับลดลง รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ส านักงานอธิการบดี คณะบริหารศาสตร์ โรงพิมพ์ฯ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์  และคณะ/หน่วยงาน ยอนยันประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ เท่าเดิม รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 
หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ    

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ… 
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  ส านักคอมพิวเตอร์ฯ และส านักบริหารทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดการทบทวนประมาณการรายรับ                               
ตามตารางท่ี 1 – 2 และเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามตารางท่ี 3 -4    
 

ตารางที่ 1 สรุปการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น(นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  

 

 
 

  ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน ยอนยันประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ เท่าเดิม  รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 
หน่วยงาน มีเหตุผลการประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เนอ่องจากมผีลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น 
เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งออ่น เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 112.52 

2) คณะวิทยาศาสตร์  เนอ่องจากมผีลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น เทียบกับแผนหา
รายได้จากแหล่งออ่น เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 52.31 

3) คณะรัฐศาสตร์ คาดว่าจะมีประมาณการรายรับทั้งปีงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด           
จึงไม่ขอทบทวนประมาณการรายรับ โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น เทียบกับแผนหา
รายได้จากแหล่งออ่น เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 25.11 
  ๔) สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 3 - 4   
เนอ่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ สามารถจัดกิจกรรมภายนอกโรงแรมฯในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งถออเป็นส่วนที่สถาน 

ปฏิบัติการ… 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)+(4) (6) (7) (8) =(5)+(6)-(7) (9) =(8)-(5)
1 คณะศิลปประยุกต์ฯ 1,105,000.00       1,105,000            1,630,000.00       2,735,000.00       1,630,000.00       
2 คณะศิลปศาสตร์ 7,439,500.00       7,439,500            1,000,000.00       8,439,500.00       1,000,000.00       
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,465,250.00     1,498,800.00       11,964,050          1,000,000.00       562,500.00          12,401,550.00     437,500.00          
4 ส านักวิทยบริการ 77,270.00            77,270                 15,890.00            93,160.00            15,890.00            
5 คณะรัฐศาสตร์ 3,546,000.00       445,700.00          3,991,700            3,991,700.00       -                       
6 คณะวิทยาศาสตร์ 60,965,000.00     499,000.00          61,464,000          61,464,000.00     -                       
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 108,209,615.00   8,407,245.00       116,616,860        116,616,860.00   -                       
8 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 12,210,000.00     12,210,000          12,210,000.00     -                       
9 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 100,000.00          100,000               100,000.00          -                       

10 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 40,668,900.00     40,668,900          40,668,900.00     -                       
11 คณะบริหารศาสตร์ 10,052,500.00     10,052,500          30,000.00            10,022,500.00     30,000.00-            
12 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ 5,500,000.00       5,500,000            125,000.00          5,375,000.00       125,000.00-          
13 คณะเภสัชศาสตร์ 16,513,000.00     765,000.00          17,278,000          575,000.00          16,703,000.00     575,000.00-          
14 คณะพยาบาลศาสตร์ 6,030,000.00       138,000.00          6,168,000            765,000.00          5,403,000.00       765,000.00-          
15 ส านักงานอธิการบดี 156,448,499.00   12,252,018.25     168,700,517        30,000.00            167,765,005.38   935,511.88-          
16 คณะนิติศาสตร์ 6,330,000.00       6,330,000            2,100,000.00       4,230,000.00       2,100,000.00-       
17 คณะเกษตรศาสตร์ 37,132,700.00     3,236,000.00       40,368,700          15,200,000.00     25,168,700.00     15,200,000.00-     

ผลรวมท้ังหมดผลรวมท้ังหมด 482,793,234.00   27,241,763.25     510,034,997        3,645,890.00       19,387,500.00     493,387,875.38   16,647,121.88-     

 ประมาณการรายรับ
 (หลังการทบทวน)

ส่วนต่าง
 ประมาณการรายรับ
จากแหล่งอ่ืนฯ (ต้นปี)

 ประมาณการรายรับ  
(ต้ังแผนกลางปี)

หน่วยงานท่ี
ประมาณการรายได้
จากแหล่งอ่ืน (ก่อน

ทบทวน)
ทบทวนปรับเพ่ิม ทบทวนปรับลด

▼
 

รายได้จากแหล่งอื่น (ปรับลด) 

 

▲
 

รายได้จากแหล่งอื่น (ปรับเพิ่ม) 
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ปฏิบัติการโรงแรมฯ จะสามารถมีรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามทางสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมฯ จะมีการทบทวนเพอ่อปรับแผนงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2565 ในไตรมาส            
ที่ 3 ทั้งนี้ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น เทียบกับแผนหารายได้จาก
แหล่งออ่น เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 23.68 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะ/
หน่วยงาน 

รายการย่อย รายการ ประมาณการ
รายรับ 

(100%) 

ประมาณการ
รายจ่าย (80%)  

รายรับจริง  
(1 ต.ค.64-30 

เม.ย.65)  

(%) 

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

สถาน
ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ 

จ านวนเงิน
รายได้จากการ
บริหารทรัพยากร
และการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

รายได้ค่าห้องพัก/ABF 4,692,000.00 3,753,600.00 669,702.81 14.27% 
รายได้จากงานจัดเลี้ยง 6,650,000.00 5,320,000.00 933,749.50 14.04% 
รายได้จากห้องอาหาร 520,000.00 416,000.00 36,142.70 6.95% 
รายได้จากขายของตลาดนัด 240,000.00 192,000.00 185,267.70 77.19% 
รายได้จากโรงพยาบาล 108,000.00 86,400.00 1,036,460.00 959.69% 
รายได้จากการจัดการศึกษา - - 26,220.00 100% 
รายได้ออ่นๆ - - 3,855.43 100% 

รวม 12,210,000.00 9,768,000.00 2,891,398.14 23.68% 
 
 

หมวดรายจ่าย รายรับจริง และรายจ่ายจริง ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม – 30 เมษายน 
ปีงปม. พ.ศ. 2563 ปีงปม. พ.ศ. 2564 ปีงปม. พ.ศ. 2565 

รายได้ 5,209,649.14 4,306,556.09 2,891,398.14 
ค่าใช้จ่าย 5,675,627.18 5,030,699.95 4,694,893.45 
ก าไร/ขาดทุน - 465,978.04 -724,143.86 -1,803,495.31 
ส่วนต่างคิดร้อยละ  -8.94 -16.81 -62.37 

 
๕) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คาดว่าจะมีประมาณการรายรับเป็นไปแผนที่ก าหนด จึงไม่ขอ 

ทบทวนประมาณการรายรับ โดยส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น 
เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งออ่น เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 62.30  
 ๖) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คาดว่าจะมีประมาณการรายรับเป็นไปตามแผนที่ 
ก าหนด จึงไม่ขอทบทวนประมาณการรายรับ เนอ่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของส านักบริหารทรัพย์สินฯ มาจากเงินรายได้
จากการเช่าพอ้นที่ในมหาวิทยาลัย/หอพักในมหาวิทยาลัย โดยรายได้ดังกล่าวจะเข้าในไตรมาสที่ 3 -4 ทั้งนี้ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละรายได้จากแหล่งออ่น เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งออ่น เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 31.30 
 จากตารางที่ 1 สรุปการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงาน  พบว่า คณะ/หน่วยงานเสนอขอทบทวนประมาณ
การรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) และปรับแผนประมาณการรายจ่าย 
ที่ก าหนด เพอ่อให้การหารายได้จากแหล่งออ่น ของคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จ าแนกตาม
ประเภทที่มาของรายได้จากแหล่งออ่นฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
 

แผนการ… 



36 
 

  แผนการหารายได้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตฯ คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากหลักสูตร                  
Non Degree/หลักสูตรรูปแบบใหม่ เท่ากับแผนประมาณการรายได้ต้นปี  พันธกิจด้านงานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ยอนยัน
การหารายได้จากงานวิจัย ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้(ก่อนทบทวน) จ านวน 9,370,000.00 บาท พันธกิจด้าน
บริการวิชาการ คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากการบริการวิชาการ ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้                           
(ก่อนทบทวน) จ านวน 3,302,500.00 บาท และการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ  คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้            
ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้ (ก่อนทบทวน) จ านวน 3,069,110.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ประมาณการรายได้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรูปแบบใหม่ รวมทั้งสิ้น   
3,380,000.00 บาท คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากหลักสูตร Non Degree/หลักสูตรรูปแบบใหม่ เท่ากับ
แผนประมาณการรายได้ (ก่อนทบทวน) 

2. ประมาณการรายได้ตามพันธกิจด้านงานวิจัย รวมทั้งสิ้น  97,692,645.00 บาท จากเดิม
จ านวน 107,596,095.00 บาท ภาพรวมลดลงจ านวน ▼ 9,903,450.00 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.20 

           คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากงานวิจัย ▲ สูงกว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 2
หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เนอ่องจากหน่วยงานดังกล่าว 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในระหว่างปีงบประมาณ  
        คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากงานวิจัย ▼ ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 3
หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และส านักงานอธิการบดี เนอ่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการหารายได้จากแหล่ง
ออ่นฯ ได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คออชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ที่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเข้าพอ้นที่เพอ่อด าเนินงานได้ และโครงการ/กิจกรรมบางส่วน อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ผู้ให้ทุน ซ่ึงคาดว่าจะได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการท าวิจัยในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงท าให้ต้องปรับแผนการหา
รายได้ดังกล่าวลดลง 

3. ประมาณการรายได้พันธกิจด้านบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น  218,662,573.38 บาท จากเดิม 
จ านวน 222,337,135.25 บาท ภาพรวมลดลงจ านวน ▼ 3,674,561.88 บาท คิดเป็นลดงร้อยละ 1.65 
  คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากบริการวิชาการ ▲  สูงกว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 
2 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์ฯ เนอ่องจากได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง
พลังงานฯ สูงกว่าประมาณการรายได้ที่ก าหนดไว้ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนจากผู้ให้ทุน       
 คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากบริการวิชาการ ▼ ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 
4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ
ส านักงานอธิการบดี เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้จ านวนผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับของศูนย์ทดสอบ/ศูนย์เครอ่องมออต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
และโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้, การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์, การลดจ านวนครั้งในการจัดหลักสูตรอบรมการหารายได้ และการปรับค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรมเพอ่อ
รักษาฐานลูกค้า  

๔. ประมาณการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น  173,652,657.00 บาท จากเดิมจ านวน   
176,721,767.00 บาท ภาพรวมลดลง▼ จ านวน 3,069,110.00 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.74 
   คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากแหล่งออ่นๆ ▲ สูงกว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 1 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ เนอ่องจากหน่วยงานมีรายรับจริงจากการผลิตสอ่อวิดีโอให้กับกับหน่วยงาน 
 

ภายนอก... 
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ภายนอกมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัย เพ่ิมสูงกว่าประมาณการรายได้ ซึ่งจากประมาณการรายรับเดิม จ านวน 
9,000 บาท ขอปรับเพิ่มตามรายรับจริง ณ ปัจจุบัน จ านวน 27,140 บาท 
  คณะ/หน่วยงาน ยอนยันการหารายได้จากแหล่งออ่นๆ▼ ต่ ากว่าแผนประมาณการรายได้ต้นปี จ านวน 5 
หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ส านักงานอธิการบดีและโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนอ่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริจาค และปัจจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาลดลง และส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เข้ามาใช้
บริการเช่าพอ้นที่/เช่าห้องประชุมของคณะฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินงาน เช่น กรณีของโรงพิมพ์ฯ ที่ฐานลูกค้าบางส่วนของได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก
สอ่อสิ่งพิมพ์ เป็นสอ่อออนไลน์ เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จึงส่งผลให้รายได้จาการด าเนินงานลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2… 
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ตารางท่ี 2 สรุปการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้  
 

 
 

หมายเหตุ: ประมาณการรายรับ (ตั้งแผนกลางปี) จ านวน 27,241,763.25 เป็นการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-31 พ.ค.65 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซ่ึงต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม
ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ
(ต้นปี) (ต้ังแผนกลางปี) (ก่อนทบทวน) (หลังทบทวน)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) +(5)-(6) (8) = (7)-(4) (9) = (8)*100/(4)
  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรรูปแบบใหม่

 (1) รายได้จากหลักสูตร NonDegree /
หลักสูตรรูปแบบใหม่

         3,380,000.00          3,380,000.00        3,380,000.00                        -                        -   

         3,380,000.00          3,380,000.00        3,380,000.00                        -                        -   
(2) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก        91,915,950.00        14,202,345.00      106,118,295.00     1,280,000.00   10,650,000.00      96,214,845.00 -     9,903,450.00 -                9.33
(3) รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย         1,477,800.00          1,477,800.00        1,477,800.00                        -                        -   

       93,393,750.00        14,202,345.00      107,596,095.00     1,280,000.00   10,650,000.00      97,692,645.00 -     9,903,450.00 -                9.20
(4) รายได้จากการให้บริการวิชาการ      164,180,329.00        10,761,041.25      174,941,370.25     2,350,000.00     5,402,500.00    171,516,808.38 -     3,424,561.88 -                1.96
(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ/ศูนย์เคร่ืองมอืต่างๆ       10,424,000.00        10,424,000.00        250,000.00      10,174,000.00 -        250,000.00 -                2.40
(6) รายได้จากโรงพยาบาล        36,971,765.00        36,971,765.00      36,971,765.00                        -                        -   

     211,576,094.00        10,761,041.25      222,337,135.25     2,350,000.00     5,652,500.00    218,662,573.38 -     3,674,561.88 -                1.65
 (7) รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้

       18,874,000.00          1,170,450.00        20,044,450.00     2,200,000.00      17,844,450.00 -     2,200,000.00 -              10.98

 (8) รายได้จากการบริหารทรัพยากร        82,687,390.00        82,687,390.00          15,890.00        885,000.00      81,818,280.00 -        869,110.00 -                1.05
 (9) รายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

       72,882,000.00          1,107,927.00        73,989,927.00      73,989,927.00                        -                        -   

     174,443,390.00         2,278,377.00     176,721,767.00          15,890.00     3,085,000.00    173,652,657.00 -     3,069,110.00 -                1.74
     482,793,234.00        27,241,763.25      510,034,997.25     3,645,890.00   19,387,500.00    493,387,875.38 -   16,647,121.88 -                3.26

แหล่งท่ีมาของรายได้
ขอทบทวน (เพ่ิม) ขอทบทวน (ลด) ส่วนต่าง ร้อยละ

(6) 

  การหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ

 การหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ผลรวม
  ผลรวมท้ังหมด

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรูปแบบใหม่ ผลรวม
 พันธกิจด้านงานวิจัย 

พันธกิจด้านงานวิจัย ผลรวม
 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านบริการวิชาการ ผลรวม
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จากการทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ ที่เพ่ิมขึ้น ของคณะ/หน่วยงาน สามารถปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับประมาณการ
รายได้จากแหล่งออ่นฯ  โดยภาพรวมประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ลดลงเป็น จ านวน 439,723,873.75 บาท จากเดิม จ านวน 455,343,163.25 บาท 
ภาพรวมประมาณการรายจ่ายลดลง จ านวน  15,619,289.50 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.43 เม่ือเทียบกับ
ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ก่อนการทบทวน โดย
มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 และเหตุผลความจ าเป็น ในการทบทวนประมาณการายรับและปรับแผนรายจ่ายที่
ก าหนด ตามตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 3 สรุปประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

 
 
หมายเหต:ุ ส านักวิทยบริการ ทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ เพิ่มขึ้น แต่ไม่ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔... 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)+(4) (6) (7) (8) =(5)+(6)-(7) (9) =(8)-(5)
1 คณะศิลปประยุกต์ฯ 904,000          904,000.00         1,630,000       2,534,000       1,630,000.00      
2 คณะศิลปศาสตร์ 7,231,600       7,231,600.00      1,000,000       8,231,600       1,000,000.00      
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,625,500       1,498,800       11,124,300.00    1,000,000       562,500          11,674,300     550,000.00         
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 107,733,100   8,407,245       116,140,345.00  116,140,345   -                     
5 คณะวิทยาศาสตร์ 50,304,600     499,000          50,803,600.00    50,803,600     -                     
6 คณะรัฐศาสตร์ 2,836,800       445,700          3,282,500.00      3,282,500       -                     
7 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 9,768,000       9,768,000.00      9,768,000       -                     
8 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 80,000            80,000.00           80,000            -                     
9 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 33,041,300     33,041,300.00    33,041,300     -                     

10 ส านักวิทยบริการ 61,800            61,800.00           15,890            61,800            -                     
11 คณะบริหารศาสตร์ 8,066,000       8,066,000.00      30,000            8,042,000       24,000.00-           
12 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4,400,000       4,400,000.00      125,000          4,300,000       100,000.00-         
13 คณะเภสัชศาสตร์ 14,038,000     765,000          14,803,000.00    575,000          14,228,000     575,000.00-         
14 คณะพยาบาลศาสตร์ 4,864,000       138,000          5,002,000.00      765,000          4,390,000       612,000.00-         
15 ส านักงานอธิการบดี 134,492,700   12,252,018     146,744,718.25  30,000            145,996,429   748,289.50-         
16 คณะนิติศาสตร์ 5,104,000       5,104,000.00      2,100,000       3,424,000       1,680,000.00-      
17 คณะเกษตรศาสตร์ 35,550,000     3,236,000       38,786,000.00    15,200,000     23,726,000     15,060,000.00-    

428,101,400   27,241,763    455,343,163.25  3,645,890       19,387,500     439,723,874  15,619,289.50-    

 ประมาณการ
รายจ่าย

ส่วนต่างท่ี

ผลรวมท้ังหมด

หน่วยงาน
 ประมาณการ
รายจ่าย(ต้นปี)

 ประมาณการ
รายจ่าย  (ต้ังแผน

ประมาณการจ่าย
(ก่อนทบทวน)

ทบทวนปรับเพ่ิม ทบทวนปรับลด▲
 

รายได้จากแหล่งอื่น (ปรับเพิ่ม) 

▼
 

รายได้จากแหล่งอื่น (ปรับลด) 
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ตารางท่ี 4 เหตุผลความจ าเป็น ในการทบทวนประมาณการายรับ และปรับแผนรายจ่ายที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้  และจ าแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน 
 

แหล่งที่มาของรายได ้ คณะ/หน่วยงาน 
ประมาณรายรบั 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายรบั 
(หลังทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(หลังทบทวน) 

ส่วนต่าง เหตผุลความจ าเป็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)-(4) (8) 
พันธกจิด้าน
การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
รูปแบบใหม่ 

(1) รายได้จากหลกัสูตร 
Non Degree/หลักสูตร
รูปแบบใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร ์ 75,000 60,000 75,000 60,000 -  
คณะบริหารศาสตร ์ 100,000 80,000 100,000 80,000 -  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 3,155,000 2,524,000 3,155,000 2,524,000 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 50,000 40,000 50,000 40,000 -  

(1) รายได้จากหลกัสตูร Non Degreeฯ ผลรวม 3,380,000 2,704,000 3,380,000 2,704,000 -  
พันธกจิด้านการผลติบณัฑติหลกัสตูรรูปแบบใหม่ ผลรวม 3,380,000 2,704,000 3,380,000 2,704,000 -  
พันธกจิด้าน
งานวิจัย 

รายได้จากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

คณะเกษตรศาสตร ์ 24,297,000 24,297,000 14,297,000 14,297,000 -   10,000,000 ▼ เนอ่องจากบุคลากรสายวิชาการได้เสนอของบประมาณโครงการวิจัย
ไปยังหน่วยงานภายนอกและอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ให้ทุน ซึ่งคาด
ว่าจะได้รับการพิจารณาโครงการวิจัยปลายปีงบประมาณ ท าให้ต้องปรับ
แผนประมาณการรายได้ดังกล่าวลดลง  

คณะบริหารศาสตร ์ 1,250,000 1,000,000 1,250,000 1,000,000 -  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 800,000 640,000 150,000 120,000 -       520,000 ▼ เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการหารายได้
จากแหล่งออ่นฯ ได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ต้องด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คออชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ยังมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเข้าพอ้นที่เพอ่อ
ด าเนินงานได้ คณะฯจึงได้ทบทวนประมาณการรายรับจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

คณะเภสัชศาสตร ์ 10,428,000 8,728,000 10,428,000 8,728,000 -  
คณะรฐัศาสตร ์ 1,000,000 800,000 1,000,000 800,000 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 21,732,500 18,391,200 21,732,500 18,391,200 -  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 5,411,500 5,411,500 5,411,500 5,411,500 -  
คณะศิลปประยุกต ์ - - 280,000 280,000 280,000 ▲เนอ่องจากคณะฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ เพอ่อด าเนินการออกแบบ ภายใต้ “ โครงการศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และศูนย์อาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

คณะศิลปศาสตร ์ 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 ▲เนอ่องจากคณะฯ คาดว่าจะได้ทุนสนับสนุนงบประมาณสูงกว่า
ประมาณการที่ก าหนดไว้ และจะได้รับทุนสนับสนุนมาจากโครงการ 
ดังต่อไปนี้  
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แหล่งที่มาของรายได ้ คณะ/หน่วยงาน 
ประมาณรายรบั 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายรบั 
(หลังทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(หลังทบทวน) 

ส่วนต่าง เหตผุลความจ าเป็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)-(4) (8) 
1 ทุนสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพอ่อด าเนินงานโครงการวิจัย “วิถีชีวิตและ
ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของผู้ค่าเร่ขายลอตเตอรี่ กรณีศึกษาผู้ค้า
ลอตเตอรี่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนล่าง” จ านวน 500,000 
บาท 
2.โครงการพัฒนาความรู้ด้านการข้ามชาติและชายแดนศึกษาในพอ้นที่
สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 500,00 บาท  
3.โครงการ เรอ่อง “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าในเขอ่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี” 635,580 บาท 
4.โครงการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสู่พลังปัญญาสาธารณะผ่านการ
วิจัยเพอ่อการเปลี่ยนแปลง 1,800,000 บาท 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 15,383,345 15,383,345 15,383,345 15,383,345 -  
ส านักงานอธิการบด ี 22,815,950 18,348,700 22,291,500 17,929,180 -       419,520 ปรับลดลงตามสัดส่วนประมาณการรายรับที่ลดลงของหน่วยงาน 

รายไดจ้ากแหล่งทุนวจิัยภายนอก ผลรวม 106,118,295 95,999,745 96,223,845 86,340,225 -     9,666,680  
รายได้จากการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยหรออ
ทรัพย์สินฯ 

คณะเกษตรศาสตร ์ 60,000 48,000 60,000 48,000 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 225,000 180,000 225,000 180,000 -  
ส านักงานอธิการบด ี 1,192,800 954,200 1,183,800 947,040 -  

รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ผลรวม 1,477,800 1,182,200 1,468,800 1,175,040 -  
พันธกจิด้านงานวิจยั ผลรวม 107,596,095 97,181,945 97,692,645 87,515,265 -     9,666,680  
ด้านบรกิาร
วิชาการ 

รายได้จากการให้บรกิาร
วิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร ์ 5,252,500 5,022,000 2,852,500 2,622,000 -     2,400,000 ▼ เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาค
การเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ตามแผนที่วางไว้ 

คณะนิติศาสตร ์ 6,130,000 4,904,000 4,130,000 3,304,000 -     1,600,000 ▼เนอ่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  และภาวะการจัดกิจกรรมแบบ new normal 
คณะฯ จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์  และ
จ าเป็นต้องลดจ านวนครั้งในการจัดหลักสูตรอบรมการหารายได้ รวมถึง
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพอ่อยังรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ 

คณะบริหารศาสตร ์ 8,532,500 6,826,000 8,532,500 6,826,000 -  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 1,875,000 1,500,000 1,760,000 1,408,000 -         92,000 ▼โครงการบรกิารวิชาการด้านสุขภาวะของคณะพยาบาลศาสตร์

ประกอบด้วย  
1) โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด รุน่ที่ 4 ยอนยันประมาณการรายรับเทา่เดิม(1,575,000 บาท) 
2) โครงการประชมุวิชาการประจ าปี 2565 (ปรับจากเดมิ 300,000 
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แหล่งที่มาของรายได ้ คณะ/หน่วยงาน 
ประมาณรายรบั 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายรบั 
(หลังทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(หลังทบทวน) 

ส่วนต่าง เหตผุลความจ าเป็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)-(4) (8) 
บาท ลดเหลออ 185,000 บาท) เนออ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชออ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ตอ้งปรับรูปแบบการประชุม
เป็นแบบออนไลน ์ซ่ึงส่งผลต่อประมาณการรายรับที่ลดลงตามไปด้วย 
ทั้งนี ้ประมาณการรายรับเป็นยอดที่ไดร้ับอนุมัติโครงการจาก
มหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว (อนุมัตโิครงการ ณ วันที่ 25 เม.ย.65) 

คณะเภสัชศาสตร ์ 2,575,000 2,365,000 2,000,000 1,790,000 -       575,000 ▼จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2565 เมอ่อวันที่ 28 เม.ย.65 ได้มีมติให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ให้พิจารณาทบทวนและเสนอขออนุมัติปรับแผนการด าเนนิงาน 
เพอ่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน จึงได้ทบทวนแผนการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเพอ่อหารายได้  โครงการบริการ
วิชาการเพอ่อหารายได้จากหลักสูตร Non  Degree หรออหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่  (non credit)  ซ่ึ ง ได้ ตั้ ง แผน งบประมาณรายจ่ า ย  จ านวน 
1,525,000 บาท จากการติดตามผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 
ต.ค.64-30 เม.ย.65 พบว่า มีรายรับจริงจากการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
450,000 บาท และได้ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 950,000 บาท  ดังนั้น เพอ่อให้แผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

คณะรฐัศาสตร ์ 2,945,700 2,445,700 2,945,700 2,445,700 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 32,370,500 25,896,400 32,370,500 25,896,400 -  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
3,787,300 3,164,800 4,474,800 3,914,800 750,000 ▲ เนอ่องจากคณะฯได้รับทุนสนับสนุนมาจากกระทรวงพลังงานฯ สูงกว่า

ประมาณการที่ก าหนดไว้ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนจากผู้ให้ทุน 

คณะศิลปประยุกต ์

975,000 780,000 2,325,000 2,130,000 1,350,000 ▲เนอ่องจากคณะฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์
เพอ่อด าเนินการออกแบบ ภายใต้ “โครงการออกแบบอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (อยู่ระหว่างการรับโอน
งบประมาณระหว่างหน่วยงาน) 

คณะศิลปศาสตร ์ 3,000,000 2,800,000 3,000,000 2,800,000 -  
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 1,781,750 1,458,800 1,781,750 1,458,800 -  
ส านักงานอธิการบด ี 105,716,120 93,983,241 105,344,058 93,685,632 -       297,610 ปรับลดลงตามสัดส่วนประมาณการรายรับที่ลดลงของหน่วยงาน 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวิชาการ ผลรวม 174,941,370 151,145,941 171,516,808 148,281,332 -     2,864,610  
รายได้ของศูนย์ทดสอบ/

ศูนย์เครอ่องมออต่างๆ 
คณะเกษตรศาสตร ์ 119,000 95,200 119,000 95,200 -  
คณะเภสัชศาสตร ์ 2,200,000 1,760,000 2,200,000 1,760,000 -  
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แหล่งที่มาของรายได ้ คณะ/หน่วยงาน 
ประมาณรายรบั 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายรบั 
(หลังทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(หลังทบทวน) 

ส่วนต่าง เหตผุลความจ าเป็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)-(4) (8) 
คณะวิทยาศาสตร ์ 2,700,000 2,160,000 2,700,000 2,160,000 -  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,500,000 1,300,000 1,250,000 1,100,000 -       200,000 ▼ เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ท าให้ผู้รับบริการลดลง จึงท าให้รายรับไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

ส านักงานอธิการบด ี 3,905,000 3,124,000 3,905,000 3,124,000 -  
รายได้ของศูนยท์ดสอบ/ศูนย์เครื่องมือต่างๆ ผลรวม 10,424,000 8,439,200 10,174,000 8,239,200 -       200,000  

รายได้จากโรงพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

36,971,765 36,971,800 36,971,765 36,971,800 -  

รายไดจ้ากโรงพยาบาล ผลรวม 36,971,765 36,971,800 36,971,765 36,971,800 -  
ด้านบรกิารวิชาการ ผลรวม 222,337,135 196,556,941 218,662,573 193,492,332 -     3,064,610  
การหารายได้
จากแหล่งออ่นๆ 

รายได้จากการรับบริจาค
และการจัดกิจกรรมเพอ่อ

หารายได้ 

คณะเกษตรศาสตร ์ 3,559,000 3,559,000 1,459,000 1,459,000 -     2,100,000 ▼สอบเนอ่องจากการไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการเกษตรอีสานใต้
และโครงการงานแสดงเทคโนโลยีอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ท าให้
ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนงบบริจาคในกิจกรรมดังกล่าว 

คณะนิติศาสตร ์ 200,000 200,000 100,000 120,000 -         80,000 ▼สภาพเศรษฐกิจของประเทศส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริจาค
ปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพอ่อสนับสนุนการศึกษาของคณะ
นิติศาสตร์ลดลง 

คณะบริหารศาสตร ์ 120,000 120,000 120,000 120,000 -  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 338,000 338,000 338,000 338,000 -  
คณะเภสัชศาสตร ์ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 3,136,000 3,136,000 3,136,000 3,136,000 -  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,179,000 1,179,000 1,179,000 1,179,000 -  
คณะศิลปประยุกต ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 -  
คณะศิลปศาสตร ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 -  
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 -  
ส านักงานอธิการบด ี 7,282,450 7,282,450 7,282,450 7,282,450 -  
ส านักบริหารทรัพย์สิน 500,000 500,000 500,000 500,000 -  

รายไดจ้ากการรับบรจิาค ผลรวม 20,044,450 20,044,450 17,844,450 17,864,450 -     2,180,000  
รายได้จากการบริหาร
ทรัพยากร 

คณะเกษตรศาสตร ์ 7,006,200 5,704,800 6,306,200 5,144,800 -       560,000 ▼ เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ภาคการเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ตามแผนที่วางไว้ 

คณะบริหารศาสตร ์ 50,000 40,000 20,000 16,000 -         24,000 ▼ เนอ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกที่
จ าเป็นต้องเข้ามาใช้สถานที่ของคณะฯ ลดน้อยลงไปเป็นจ านวนมาก 
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แหล่งที่มาของรายได ้ คณะ/หน่วยงาน 
ประมาณรายรบั 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(ก่อนทบทวน) 

ประมาณรายรบั 
(หลังทบทวน) 

ประมาณรายจ่าย 
(หลังทบทวน) 

ส่วนต่าง เหตผุลความจ าเป็น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)-(4) (8) 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลัง สถานการณ์อาจจะดี
ขึ้น 

คณะเภสัชศาสตร ์ 875,000 750,000 875,000 750,000 -  
คณะรฐัศาสตร ์ 46,000 36,800 46,000 36,800 -  
คณะวิทยาศาสตร ์ 1,250,000 1,000,000 1,250,000 1,000,000 -  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 86,250 69,000 86,250 69,000 -  
คณะศิลปประยุกต ์ 30,000 24,000 30,000 24,000 -  
คณะศิลปศาสตร ์ 1,039,500 1,031,600 1,039,500 1,031,600 -  
โรงพิมพม์หาวิทยาลัย 5,500,000 4,400,000 5,375,000 4,300,000 -       100,000 ▼ เนอ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  ส่งผลให้มีรายได้จากการด าเนินงานลดลง และ จา
การส ารวจกลุ่มลูกค้าบางส่วนของโรงพิมพ์ฯ พบว่า  ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบจาก สอ่อสิ่งพิมพ์ เป็นสอ่อออนไลน์ เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 768,000 614,400 768,000 614,400 -  
สถานปฏิบัติการ
โรงแรม 

12,210,000 9,768,000 12,210,000 9,768,000 -  

ส านักคอมพิวเตอร์แ 100,000 80,000 100,000 80,000 -  
ส านักงานอธิการบด ี 13,480,270 11,384,200 13,450,270 11,360,200 -         24,000 ปรับลดลงตามสัดส่วนประมาณการรายรับที่ลดลงของหน่วยงาน 
ส านักบริหารทรัพย์สิน 40,168,900 32,541,300 40,168,900 32,541,300 -  
ส านักวิทยบรกิาร 77,270 61,800 93,160 61,800 -  

รายไดจ้ากการบรหิารทรพัยากร ผลรวม 82,687,390 67,505,900 81,818,280 66,797,900 -       708,000  
รายได้ออ่นๆ เชน่ รายได้
จากการสนับสนนุจาก
หน่วยงานภายนอก 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 59,682,000 59,682,000 59,682,000 59,682,000 -  
ส านักงานอธิการบด ี 14,307,927 11,667,927 14,307,927 11,667,927 -  

รายได้อืน่ๆ  ผลรวม 73,989,927 71,349,927 73,989,927 71,349,927 -  
การหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ผลรวม 176,721,767 158,900,277 173,652,657 156,012,277 -     2,888,000  

ผลรวมทั้งหมด 510,034,997 455,343,163 493,387,875 439,723,874 -   15,619,290  
 

     ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพอ่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสรุปข้อมูลจ านวนโครงการและงบประมาณที่เสนอขอปรับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังตารางที่ 5  และจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทโครงการ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งออ่น 
(นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

ทบทวนปรับเพ่ิม ทบทวนปรับลด ทบทวนปรับเพ่ิม ทบทวนปรับลด 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1 คณะเกษตรศาสตร ์   3 15,200,000   3 15,200,000 
2 คณะนติิศาสตร ์   2 2,100,000   2 2,100,000 
3 คณะบริหารศาสตร ์   1 30,000   1 30,000 
4 คณะพยาบาลศาสตร ์   2 765,000   2 765,000 
5 คณะเภสัชศาสตร ์   1 575,000   1 575,000 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 1,000,000 4 562,500 1 1,000,000 4 562,500 
7 คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1,630,000   2 1,630,000   
8 คณะศลิปศาสตร ์ 1 1,000,000   1 1,000,000   
9 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   3 125,000   3 125,000 

10 ส านักงานอธิการบด ี   1 30,000   1 30,000 
11 ส านักวิทยบริการ 1 15,890       

ผลรวมท้ังหมด 5 3,645,890 17 19,387,500 4 3,630,000 17 19,387,500 
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ตารางท่ี 6  สรุปงบประมาณที่ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทโครงการ 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ประมาณรายรับ ประมาณ
รายจ่าย 

ทบทวนปรับ
เพิ่ม 

 

ทบทวนปรับ
ลด 

ประมาณ
รายรับ 

(หลังทบทวน) 

ประมาณ
รายจ่าย(หลัง

ทบทวน) 

ส่วนต่าง
ประมาณการ

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

คณะเกษตรศาสตร์ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 18,895,000 18,895,000  10,000,000 8,895,000 8,895,000 -10,000,000 
โครงการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจฐานราก 1,262,500 1,010,000  700,000 562,500 450,000 -560,000 
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 6,960,000 6,816,000  4,500,000 2,460,000 2,316,000 -4,500,000 

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 27,117,500 26,721,000  15,200,000 11,917,500 11,661,000 -15,060,000 
คณะนิติศาสตร์ โครงการเงินบริจาคเพอ่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 200,000 200,000  100,000 100,000 100,000 -100,000 

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา 6,130,000 4,904,000  2,000,000 4,130,000 3,304,000 -1,600,000 
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม 6,330,000 5,104,000 - 2,100,000 4,230,000 3,404,000 -1,700,000 
คณะบริหารศาสตร์ โครงการบริหารและจัดการหนว่ยงาน 50,000 40,000  30,000 20,000 16,000 -24,000 
คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 50,000 40,000 - 30,000 20,000 16,000 -24,000 
คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 800,000 640,000  650,000 150,000 120,000 -520,000 

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ 1,875,000 1,500,000  115,000 1,760,000 1,408,000 -92,000 
คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 2,675,000 2,140,000 - 765,000 1,910,000 1,528,000 -612,000 
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการบริการวิชาการเพอ่อหารายได้จากหลักสูตร Non  Degree หรออ

หลักสูตรรูปแบบใหม่ (non credit) 
1,525,000 1,525,000  575,000 950,000 950,000 -575,000 

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 1,525,000 1,525,000 - 575,000 950,000 950,000 -575,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ 500,000 700,000  125,000 375,000 600,000 -100,000 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพอ่อสังคม 125,000 100,000  62,500 62,500 50,000 -50,000 
โครงการบริการวิชาการเพอ่อหารายได้จากหลักสูตร Non  Degree หรออ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ (non credit) 

375,000 300,000  250,000 125,000 100,000 -200,000 

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 125,000 100,000  125,000 - - -100,000 
โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 2,500,000 2,000,000 1,000,000  3,500,000 3,000,000 1,000,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 3,625,000 3,200,000 1,000,000 562,500 4,062,500 3,750,000 550,000 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 50,000 40,000  37,500 12,500 10,000 - 30,000 
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในการท างาน 50,000 40,000  37,500 12,500 10,000 -30,000 
โครงการบริหารและจัดการหนว่ยงาน 1,969,500 1,575,600  50,000 1,919,500 1,535,600 -40,000 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 2,069,500 1,655,600 - 125,000 1,944,500 1,555,600 - 100,000 
ส านักงานอธกิารบด ี โครงการบริหารและจัดการหนว่ยงาน (ส านักงานบริหารกายภาพฯ) 262,000 209,600  30,000 232,000 185,600 -24,000 
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ ประมาณรายรับ ประมาณ
รายจ่าย 

ทบทวนปรับ
เพิ่ม 

 

ทบทวนปรับ
ลด 

ประมาณ
รายรับ 

(หลังทบทวน) 

ประมาณ
รายจ่าย(หลัง

ทบทวน) 

ส่วนต่าง
ประมาณการ

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

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 262,000 209,600 - 30,000 232,000 185,600 - 24,000 
คณะศิลปประยุกต์ฯ โครงการออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
  1,350,000  1,350,000 1,350,000 1,350,000 

โครงการศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการปรบัปรุงโรงอาหารกลาง 1 และศูนย์
อาหาร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

  280,000  280,000 280,000 280,000 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม - - 1,630,000 - 1,630,000 1,630,000 1,630,000 
คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3,000,000 3,000,000 1,000,000  4,000,000 4,000,000 1,000,000 
คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 3,000,000 3,000,000 1,000,000 - 4,000,000 4,000,000 1,000,000 
ส านักวิทยบริการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก

หลักสูตร 
77,270 61,800 15,890  93,160 61,800 - 

ส านักวิทยบริการ ผลรวม 77,270 61,800 15,890 - 93,160 61,800 - 
รวมทั้งสิ้น 46,731,270 43,657,000 3,645,890 19,387,500 30,989,660 28,742,000 -14,915,000 

 

หมายเหต:ุ ส านักวิทยบริการ ทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งออ่นฯ เพิ่มขึ้น แต่ไม่ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบกองแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งออ่น (นอกเหนออจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในโครงการที่
ปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น จะส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ หรออไม ่
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบกองแผนงาน  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

       ๔.๑.๒.๑  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ในช่วงแผนกลยุทธ์ 
        มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  ตามที่สภา 
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมอ่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ซึ่งในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เพอ่อผลิตบัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ  

โดยในระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2570 ได้มีแผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และ
ตอบสนองความต้องการของประเทศเพอ่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ ทั้งหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล หลักสูตรเพอ่อผลิต
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ รวมจ านวนหลักสูตรที่ต้องการเปิ ดใหม่จ านวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดและระยะเวลาการเปิดหลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

ปีที่เปิด 
(ปีการศึกษา) 

ชอ่อหลักสูตร งบประมาณด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

2566 1) หลักสูตรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (ป.ตรี-โท) * 
(ปริญญาตรีเปิดรับนักศึกษา จ านวน 80 คน ปริญญาโทเปิดรับนักศึกษา จ านวน 30 คน) 

- 

 2) หลักสูตรเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล (ป.ตรี) 
(เปิดรับนักศึกษา จ านวน 50 คน) 

5 (ผ) 

 3) หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ป.โท) * 
(เปิดรับนักศึกษา จ านวน 10 คน) 

- 

 4) หลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา (ป.โท-เอก) * 
(ปริญญาโทเปิดรับนักศึกษา จ านวน 10 คน ปริญญาเอกเปิดรับนักศึกษา จ านวน 5 คน) 

- 

 5) หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ (ป.ตรี) * 
(เปิดรับนักศึกษา จ านวน 50 คน) 

- 

 6) หลักสูตรวิทยาการทางผลิตภัณฑ์สุขภาพและเภสัชภัณฑ์ (ป.โท) * 
(เปิดรับนักศึกษา จ านวน 10 คน) 

- 
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ปีที่เปิด 
(ปีการศึกษา) 

ชอ่อหลักสูตร งบประมาณด าเนินการ 
(ล้านบาท) 

2567 1) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ 16 (ผ) / 1 (ร) 
 2) หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพอ่อการ

ท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์) เช่น 
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพอ่อการท่องเที่ยวและการเป็น
ผู้ประกอบการเพอ่อสังคม 

12 (ผ) / 2 (ร) 

 3) หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรเพอ่อผลิต
อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
อาหารและสุขภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 

17 (ผ) / 2 (ร) 

 4) หลักสูตรกายภาพบ าบัด 
(อาจารย์ด้านกายภาพบ าบัด จ านวน 10 อัตรา เปิดรับนักศึกษา จ านวน 60 คน)) 

15 (ผ/ร) 

 5) หลักสูตรรังสีเทคนิค 
(อาจารย์ด้านรังสีเทคนิค จ านวน 5 อัตรา เปิดรับนักศึกษา จ านวน 40 คน)) 

20 (ผ/ร) 

 6) หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceutical) เช่น  
    6.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์โภชน
เภสัช 
    6.2) โภชนบ าบัด (คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี) 

- 

 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการแพทย์ - 
 8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการแพทย์ - 
 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงินในยุคดิจิทัล - 

  
หมายเหตุ: ผ = งบประมาณแผ่นดิน 
  ร = เงินรายได้ 
  * = หลักสูตรที่บรรจุในแผนการรับของมหาวิทยาลัย ปี 2566 - 2570 

 
ดังนั้น เพอ่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ในช่วงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี                       
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ในช่วงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดตั้งคณะท างานเพอ่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

คณะวิชาใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตก าลังคนของประเทศ และเพ่ิมโอกาสให้ผู้ เรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเป็นคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และน าผลการศึกษาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 

2. มอบคณะกรรมการ… 
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2. มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกันเพอ่อพิจารณา
ความพร้อมในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) และ
พิจารณาการก าหนดชอ่อของหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่จะด าเนินการให้มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เรียนถึงผลสัมฤทธิ์และผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่จะด าเนินการ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

        - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม เพื่อน าไปปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
   ๔.๑.๒.๓  ขออนุมัติการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยไม่มี 
        ค่าใช้จ่าย 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม ตามหนังสออที่ ทคบร.มม.ว ๒๑/-
๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมออการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบั ณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ  และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชอ่อมโยงการศึกษา
ระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันในจุดแข็งของแต่ละสถาบันที่มีอยู่ โดย
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าผลการศึกษาเก็บสะสม 
ในคลังหน่วยกิตได้ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจส าคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในด้านการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ และ ทคบร. ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน โดยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน
รายวิชาของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาในช่วงแรก ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๗) โดยมีหลักการเบอ้องต้น ดังนี้ 
   ๑. สถาบันของท่านเปิดสอนรายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 
   ๒. เป็นรายวิชาบรรยาย 
   ๓. ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการหรออรายวิชาศึกษาดูงาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่จ าเป็น ทั้งนี้   
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบัน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา อนุมัติการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ข้ามสถาบันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามท่ี ทคบร. ขอความอนุเคราะห์ 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 

 ๔.๑.๒.๔  การขออนุมัติ… 
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   ๔.๑.๒.๔  การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  
       (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  
          ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  ตามที่คณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. 2566 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 
เมอ่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 และคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมอ่อวันที่ 22 เมษายน 2565  โดยก าหนดเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2566 ความละเอียดทราบแล้วนั้น กองแผนงาน จึ งใคร่ขอเสนอบทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่ เพอ่อเสนอ                                    
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติบรรจุและก าหนดในแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) รายละเอียดดังนี้ 

 1.1  หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิต  สาขา วิช ากา รพยาบาลผู้ ใ หญ่ แล ะผู้ สู ง อา ยุ                                                
คณะพยาบาลศาสตร์ 
  1.1.1 ข้อมูลเหตุผลจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เป็นหลักสูตรใหม่
ที่พัฒนาขึ้น เพอ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพอ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี              
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ที่มีวิสัยทัศน์เพอ่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่
กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยอน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้า
สากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ 1 เน้นการพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู้ เพอ่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นประเทศรายได้สูงโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ
คออ นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีก าลังคนที่มี
องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีทักษะตรงกับความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพ (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงมีวัตถุประสงค์เพอ่อพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สู่การพัฒนาประเทศ โดยเพ่ิมการบริหารจัดการ การสอ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดย 
บูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและศาสตร์ออ่น เชอ่อมโยงการวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล                   
และการใช้งานวิจัยเป็นบานในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 1.1.2 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ท าการวิจัยความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างคออ พยาบาลวิชาชีพ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 370 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
 

ตารางท่ี 1... 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิจัยความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในเขตสุขภาพท่ี 10 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
310 
60 

 
83.7 
16.2 

อายุ 
    20 - 30 ปี 

 
187 

 
50.5 

สถานภาพ 
    โสด 

 
184 

 
49.7 

ประสบการณ์ท างาน 
    มากกว่า 9 ปี  

 
133 

 
35.9 

แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย 
    พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรออครอบครัว 

 
134 

 
36.2 

ปฏิบัติงานที่ 
    โรงพยาบาลทั่วไป 

 
195 

 
52.7 

ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร พย.ม. 
    สนใจ 
    ไม่แน่ใจ 

 
287 
83 

 
77.6 
22.4 

สาขาที่สนใจ เรียงจากมากไปหาน้อย 
                 (ผู้ตอบเลออกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

 
 

202 
182 
51 

 
 

ช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา 
   วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 
   วันราชการ 

 
160 
80 

 
43.2 
21.6 

ต้องการเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 
    2564 
    2565 
    2566 
    2567 
    2568 

 
84 
66 
68 
14 
34 

 
22.7 
17.8 
18.9 
3. 8 
9.2 

รูปแบบของหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก2 

 
180 

                     
48.6 

เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อท่ี ม.อบ. 
   ความสะดวกในการเดินทาง 
   เป็นสถาบันที่มีชอ่อเสียงและมีคุณภาพ 
   ออ่นๆ 

 
196 
65 

109 

 
52.9 
17.6 

29.45   

จากตารางที่ 1... 



53 
 
 

 จากตารางที่ 1 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  ในภาพรวมพบว่า                        
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 77.6 ส่วนแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่ใช้
ระหว่างที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่ได้มาจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรออครอบครัว ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป 
เมอ่อพิจารณาสาขาที่สนใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
มากที่สุด รองลงมา คออ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตามล าดับ ช่วงเวลาที่
ต้องการศึกษา พบว่า ต้องการศึกษาในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) รองลงมาต้องการศึกษาในวันราชการ ส่วนใหญ่ต้องการ
รูปแบบของหลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก2 โดยมีเหตุผลที่เลออกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่องจากความ
สะดวกในการเดินทาง รองลงมา คออ เป็นสถาบันที่มีชอ่อเสียงและมีคุณภาพ ตามล าดับ 

1.1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2566 ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จศึกษา 2 ปีการศึกษา และสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 13.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา) รายละเอียดแผนการศึกษาดังนี้ 

1) จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2) โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

แผน ก แบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1) วิชาแกน จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
2) วิชาเฉพาะสาขา จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

(ให้มีวิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยก าหนดให้มีระยะฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค) 

3) วิชาเลออก จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

1.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     เมอ่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1) สร้างงานวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเฉียบพลัน  

เรอ้อรัง การดูแลระยะยาว และระยะท้ายของชีวิต โดยค านึงถึงจริยธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพอ่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาทางสุขภาพอย่างลึกซึ้ง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 ๒) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมถึงครอบครัว ในทุกระยะของการเจ็บป่วย               
โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัย ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สังคม 
วัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม การให้คุณค่าของบุคคล และการให้เหตุผลทางคลินิก 
 ๓) แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางการพยาบาล โดยการให้ค าปรึกษา การก ากับ การเสริมสร้างแรงจูงใจ
และการประสานความร่วมมออกับทีมการพยาบาลในคลินิก ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพอ่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงการดูแล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มที่เลออกสรร 
 

๔) แสดงออก… 
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๔) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสอ่อสารที่ดี ให้ความรู้และค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ครอบครัว  
ชุมชน และสังคม  

๕) ประยุกต์ใช้ข้อมูล สถิติ และดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพอ่อส่งเสริมผลลัพธ์ด้านสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาความรู้ด้วยตนเอง เพอ่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนอ่อง 

1.1.5 แผนการรับนักศึกษา 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  หลักสูตรใหม่                 

พ.ศ. 2566 ก าหนดแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีการศึกษา: แผน ก แบบ ก 2 ปีการศึกษา
ละ 10 คน รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 10 คน : แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  10 10 10 

 1.1.6 ความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าของหลักสูตร 
      1) ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณในคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับของหลักสูตร ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะพยาบาลศาสตร์  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาค
การศึกษาละ 40,000 บาท/คน x 
2 ภาคเรียน) 

800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

เงินเดออนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 1 คน (ข้าราชการ) 

212,856 221,370 230,224 239,434 249,012 

เงินค่าต าแหน่งวิชาการ 
(5,600x1)0.6*12 เดออน 

40,320 40,320 40,320 40,320 40,320 

รวมรายรับ 1,053,176 1,861,690 1,870,544 1,879,754 1,889,332 
 

หมายเหตุ *เนอ่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระการสอนในระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแบ่ง
ภาระงานของอาจารย์ในสัดส่วนระดับปริญญาโทต่อระดับปริญญาตรี เท่ากับ 60% : 40%  
     2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 

ตารางท่ี 4... 
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ตารางท่ี 4 ประมาณการรายจ่ายของหลักสูตร ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะพยาบาลศาสตร์  
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ       

1.ค่าจ้าง      
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.1 เงินเดออนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน 
(ข้าราชการ) คิดจากการปันส่วน
ตามภาระงานของอาจารย์ใน
สัดส่วนความรับผิดชอบในการ
สอนระดับปริญญาโทต่อระดับ
ปริญญาตรี เท่ากับ 60% : 40% 

212,856 221,370 230,224 239,434 249,012 

1.2 เงินค่าต าแหน่งวิชาการ 
(5600x1x12) 

40,320 40,320 40,320 40,320 40,320 

เงินรายได้ 
1.3 เงินเดออนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน (เงิน
รายได้) คิดจากการปันส่วนตาม
ภาระงานของอาจารย์ในสัดส่วน
ความรับผิดชอบในการสอนระดับ
ปริญญาโทต่อระดับปริญญาตรี 
เท่ากับ 60% : 40% 

 
425,712 

 
442,740 

 
460,449 

 
478,868 

 
498,025 

1.4 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
เสาร์-อาทิตย์  

149,400 190,800 190,800 190,800 190,800 

1.5 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (500 
บาท*3 กลุ่ม* วิชาปฏิบัติ 6 
หน่วยกิต* 2 วิชา) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน 

80,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

3. เงินส ารองมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 10 x 2 ภาคเรียน 

72,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

4. ค่าบริหารจัดการร้อยละ 20 x 
2 ภาคเรียน 

64,800 129,600 129,600 129,600 129,600 

5. ค่าเดินทางไปราชการ (เยี่ยม/
นิเทศ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 1,065,088 1,348,831 1,375,394 1,403,023 1,431,758 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 1,065,088 1,348,830 1,375,394 1,403,022 1,431,758 

งบประมาณแผ่นดิน 253,176 261,690 270,544 279,754 289,3320 

เงินรายได้ 811,912 1,087,140 1,104,849 1,123,268 1,142,425 

จ านวนนักศึกษา  10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ทั้งหมด จ าแนกเป็น 

106,508 67,441 68,769 70,151 71,587 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน)  

25,317 13,084 13,527 13,987 14,466 

 

    ๓) ความคุ้มทุนและหรออคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
       เมอ่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ในภาพรวมประมาณการรายรับของหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 71,587 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 14,466 บาท/คน/ปี 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 57,121 บาท/คน/ปี 

ซึ่งเมอ่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้กับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่เรียกเก็บในอัตรา 40,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรออ 80,000 บาท/คน/ปีการศึกษาแล้ว จะพบว่ามีรายได้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่พึงรับได้เพอ่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ 15 คน 
(ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต 1,142,425 บาท หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ทั้งหมด 80,000 
บาท) 

           ดังนั้น เพอ่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษาวิเคราะห์
ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพอ่อให้ได้จ านวนการรับ
นักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 16 คน/ปี หรออต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ไม่น้อย
กว่า 8 คน/ปีการศึกษา หรออไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษา  

 

2) หลักสูตร… 
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2) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์  เพอ่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ก าหนด 

3) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการท าวิจัย โดยผ่านเครออข่าย
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์ทางการตลาดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1 

 

 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.2.1 ข้อมูลเหตุผลจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ เป็นหลักสูตรใหม่ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสนองตลาดแรงงานที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ในเรื่อง
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนด้วยนโยบายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Model) เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เพื่อผลักดันประเทศไทยให้
เป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมหลักในกลุ่มเอสเคิร์ฟใหม่ (New S-Curve) ซึ่งเทคโนโลยีหลักในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว คออ อุตสาหกรรมด้านสาขาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยรวมทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาในพอ้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) ที่มีอาณาบริเวณติดกับประเทศกัมพูชาและลาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” ซึ่งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
อย่างโดดเด่น และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ความยั่งยอน จากเว็บไซต์ Times Higher Education แสดงให้เห็นชัดว่าหากมหาวิทยาลัยได้ความร่วมมออกับภายนอก
ภาคเอกชน หรออผู้ประกอบการ จะสามารถเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยและขยับอันดับของมหาวิทยาลัยขึ้นได้ ซึ่งส่งเสริมและสร้าง
ผลกระทบต่อเนอ่องกับตัวชี้วัดด้านนี้ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นเช่นกัน   

 1.2.2 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         ผลส ารวจความต้องการของผู้เรียน คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการด้านการ

เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 136 คน 
สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ผลส ารวจความต้องการของผู้เรียนด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
86 
50 

 
63.2 
36.8 

อาย ุ
    15 - 22 ปี 

 
111 

 
81.6 

    ระดับ... 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ปริญญาตรี 
    ปวช. 

83 
39 
14 

61.0 
28.7 
10.3 

ความตระหนัก 
   อ งค์ ค ว าม รู้ น วั ต ก ร รมและ เทค โน โ ลยี วั ส ดุ มี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ 

 
106 

 

 
77.9 

 
รายละเอียด/เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
   ไม่ทราบรายละเอียด 
   ทราบรายละเอียด 

 
101 
35 

 
74.3 
25.7 

ความสนใจในการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 
   สนใจ 
   ไม่แน่ใจ 

 
130 

6 

 
95.6 
4.4 

 จากตารางที่ 6 ความต้องการของผู้เรียนด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์                      
ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 95.6 และผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ทราบถึงรายละเอียดและเนอ้อหารายวิชาของหลักสูตรที่เกี่ยวกับวัสดุ แต่มีความตระหนักในองค์ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมใหม่ รองลงมาคออทดสอบ/ตรวจสอบวัสดุ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดว่าควรตั้งชอ่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวัสดุ” นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรเป็นหลักสูตรที่สอนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา
บูรณาการร่วมกัน เพอ่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรออวัสดุใหม่ๆ ทดแทนวัสดุเดิม เพอ่อให้มีการน าไปใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ต้องส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทราบดีว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นตัวแปรส าคัญในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรอองของประเทศ และยังแนะน าให้เปิดหลักสูตรที่เน้นพัฒนา
วัสดุต่างๆ จากของเหลออใช้ หรออสังเคราะห์วัสดุใหม่ๆ ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะวัสดุที่ท าจากวัตถุดิบที่หาได้ใน
ท้องถิ่น เพอ่อเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบและสร้างงานให้คนในท้องถิ่น 

1.2.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566                

ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จศึกษา 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) รายละเอียดแผนการศึกษาดังนี้ 

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

1) กลุ่มภาษาไทย 
2) กลุ่มภาษาอังกฤษ 

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 3 หน่วยกิต 
 1.6 กลุ่มวิชาเลออกศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                             จ านวน  

      2.1.1 ชุดวิชาองค์ความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ 
      2.1.2 ชุดวิชากระบวนการวัสดุ 
      2.1.3 ชุดวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีวัสดุ 
      2.1.4 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

78 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเลออก                                          ไม่น้อยกว่า 
      2.2.1 ชุดวิชาวัสดุพลังงาน 
      2.2.2 ชุดวิชาวัสดุเซนเซอร์ 
      2.2.3 ชุดวิชาวัสดุชีวการแพทย์ 
      2.2.4 ชุดวิชาวัสดุเชิงนวัตกรรม 

15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

1.2.4 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      เมอ่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถใช้องค์ความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ 
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวัสดุร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีวัสดุชีวการแพทย์ และนวัตกรรมวัสดุท้องถิ่น โยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณาญาณ 

3)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการผลิตผลงานและร่วมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ            
เพอ่อเพ่ิมมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอ่อสาร การปฏิบัติงานและการท างานร่วมกับผู้ออ่นในสังคม 
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตและเป็นพลเมอองที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมมี 
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.2.5 แผนการรับนักศึกษา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ  ก าหนดแผนการรับ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปีการศึกษา จ านวนการรับปีการศึกษาละ 50 คน รายละเอียดดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 7...   
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ตารางท่ี 7  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

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

ทั้งนี้ หากแผนการรับนักศึกษาเป็นไปตามสถิติการรับเข้านักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงย้อนหลัง 
3 ป ี(2562 – 2564) แล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาตามปีการศึกษาและชั้นปีต่าง ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี ตามสถิติการรับเข้านักศึกษา ย้อนหลัง 3 ป ี
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นปีที่ 1 42 42 42 42 42 
ชั้นปีที่ 2  39 39 39 39 
ชั้นปีที่ 3   38 38 38 
ชั้นปีที่ 4    37 37 
รวมจ านวนนักศึกษา 42 81 119 156 156 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 37 37 

 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยร้อยละ 84.10            
(ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 72.35 , ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 83.96 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 96) 
ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี (ปีการศึกษา 2562 - 2564) (อัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.65 
อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 4.03 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 3) 

1.2.6 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ  

เมอ่อพิจารณาจากข้อมูลการรับนักศึกษา ตามสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564)    
ในตารางที่ 2 กองแผนงานจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

1. ประมาณการรายรับในหลักสูตร (หน่วย: บาท)  

 

 

ตารางท่ี 9… 
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ตารางท่ี 9 ประมาณการรายรับในหลักสูตร ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะวิทยาศาสตร์  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท) 

1,260,000 2,430,000 3,570,000 4,680,000 4,680,000 

เงินเดออนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  (ข้าราชการ) 

1,317,840 1,396,910 1,480,725 1,569,569 1,663,743 

เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้าราชการ) 

237,600 237,600 372,000 372,000 372,000 

เงินเดออนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  (พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) 

2,272,200 2,363,088 2,457,612 2,555,916 2,658,153 

เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) 

186,000 186,000 253,200 253,200 253,200 

รวมรายรับ 5,273,640 6,613,598 8,133,537 9,430,684 9,627,095 
 

หมายเหตุ * 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณการตามข้อมูลในตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาตามสถิติการรับเข้า
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2562 – 2564) วิเคราะห์จากจ านวนรับเข้านักศึกษาตลอด
หลักสูตร 4 ปี เป็นเงิน 120,000 บาท/คน 
  ** 2) เงินเดออนอาจารย์ ประมาณการตามข้อมูลเงินเดออน (ข้าราชการ/พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

๓. งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
 

ตารางท่ี 10 ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร ด้านงบประมาณจากปี 2566 - 2570 ในคณะวิทยาศาสตร์  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ            

1. ค่าจ้าง 3,590,040 3,759,998 3,938,337 4,125,484 4,321,895 

1.1 เงินเดออนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 

3,590,040 3,759,998 3,938,337 4,125,484 4,321,895 

1.2 เงินเดออนอาจารย์ผู้สอน - - - - - 

1.3 เงินประจ าต าแหน่ง
วิชาการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

423,600 423,600 625,200 625,200 625,200 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคน
ละ 4,000 บาท 

336,000 648,000 952,000 1,248,000 1,248,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. เงินส ารองมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10 

92,400 178,200 261,800 343,200 343,200 

4. ค่าบริหารจัดการร้อยละ 
20 

166,320 320,760 471,240 617,760 617,760 

5.ค่าบริหารจัดการหลักสูตร
คนละ 1,200 บาทต่อปี
การศึกษา* 

50,400 97,200 142,800 187,200 187,200 

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของ
วิชา 

90,000 157,500 225,000 225,000 225,000 

7. ค่าเดินทางไปราชการ 
(เยี่ยม/นิเทศ/อบรม) 

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

8. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

9. ค่าหนังสออ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

รวม (ก) 4,808,760 5,675,258 6,736,377 7,521,844 7,718,255 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 4,808,760 5,675,258 6,736,377 7,521,844 7,718,255 

งบประมาณแผ่นดิน 4,013,640 4,183,598 4,563,537 4,750,684 4,947,095 

เงินรายได้ 795,120 1,491,660 2,172,840 2,771,160 2,771,160 

จ านวนนักศึกษา  42 81 119 156 156 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ทั้งหมด จ าแนกเป็น 

114,494 70,064 56,608 48,216 49,476 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน)  

95,562 51,649 38,349 30,453 31,712 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(เงินรายได้) 

18,931 18,415 18,259 17,763 17,763 

     
 
 
 
 
 

๓. ความคุ้มทุน... 
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    ๓. ความคุ้มทุนและหรออคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
      เมอ่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 9 และตารางที่ 10 ในภาพรวมประมาณการรายรับของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 49,476 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการ 
ผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 31,712 บาท/คน/ปี 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมใน
การผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 17,763 บาท/คน/ปี 

  ซึ่งเมอ่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้กับค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บในอัตรา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรออ 30,000 บาท/คน/ปีการศึกษาแล้ว จะพบว่ามี
รายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 จ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่พึงรับได้เพอ่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ          
93 คน (ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต 2,771,160 บาท หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ทั้งหมด 
30,000 บาท) 

          ดังนั้น เพอ่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษาวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพอ่อให้ได้จ านวนการรับ
นักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 93 คน/ปี หรออต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี              
ไม่น้อยกว่า 24 คน/ปีการศึกษา หรออไม่น้อยกว่าร้อยละ 48 ของแผนการรับนักศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตในช่วงปีงบประมาณ 2566 – 2570 ซึ่งยังไม่ครอบคลุมหมวดครุภัณฑ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน ประกอบกับอาจมีค่าใช้จ่ายออ่นใดเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผลให้จ านวน
รวมของค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพอ่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร จึงควรด าเนินการรับนักศึกษา            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษา 

2) หลักสูตรควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพอ่อรักษาอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์ทางการตลาดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566  
 ดังนั้น เพอ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทบทวนและจัดท า       
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงเห็นควรบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ไว้ใน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพอ่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามขั้นตอน
ด้วยความเรียบร้อยและเสนอการจัดท าเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพอ่อให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับทราบและให้ความเห็นชอบเป็นล าดับต่อไป  
 
 
 

จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะพยาบาลศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 และคณะวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาความพร้อมด้านบุคลากรสายวิชาการที่จะท าหน้าที่ในการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ  อีกทั้งก าหนดแนวทางการรับ
นักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ เพอ่อให้มีรายรับ
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและความยั่งยอนของหลักสูตรต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    ๔.๒.๑  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

          อุบลราชธานี 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย  น าเสนอ

ที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓                    
มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาผลการด าเนินงานและแผนการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น เพอ่อให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนอ่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และค่าตอบแทน
ส าหรับประธานคณะกรรมการ ดังนี้  

 องค์ประกอบ 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ 
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย กรรมการและเลขานุการ 
๙. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

                       ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย 
๑๐.  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครออข่าย 
๑๑.  นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสารของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
๓. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
๕. พิจารณาผลการด าเนินงาน และแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มี

ประสิทธิภาพ 
๖. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะท างานที่เก่ียวข้องต่ออธิการบดี 
๗. ปฏิบัติหน้าที่ออ่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

 ค่าตอบแทน ส าหรับประธานคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเทียบเคียงจากอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต าแหน่งประธานกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒. ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

 

 มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ปรึกษา  
๒) รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร   กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๕) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
๖) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการ 

๗) คณบดีคณะนิติศาสตร…์ 
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๘) คณบดีคณะนิติศาสตร ์   กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๑) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   ๑๑) นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     ๔.๒.๒   ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงอ่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพอ่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๔ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๕ คน                      
รวมจ านวนทั้งหมด ๙ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕)  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทจ านวน ๔ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๕ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๙ คน                
(ขออนุมัติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

      ๔.๒.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมอ่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ  
ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หลักธรรมาภิบาลการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งเป็นกรรมการนั้น สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยพิจารณารายชอ่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานภาครัฐ 
เสร็จแล้วให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพอ่อพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และเพอ่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานกฎหมายและนิติการ                   
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรรมการธรรมาภิบาล  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลต่อไปนี้ 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๗ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  ประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  นันทานิช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ๓. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  (รองศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  นิมมานเหมินทร์  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  (ประธานกรรมการ บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นเซท จ ากัด)  
 ๕. นายนราธิป  อาษารักษ ์     กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผนการ 

     ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์             
ขอปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาซึ่งมี ๒ กลุ่ม คออ กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นมานั้น เนอ่องจาก
แผนการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษาทั้ง ๒ กลุ่ม ไม่มีความสอดคล้องกัน ท าให้มีรายวิชาที่ต้องเปิดท าการเรียนการ
สอนซ้ า ๒ ภาคการศึกษา ดังนั้น จึงขอปรับแผนการจัดการเรียนการสอน เพอ่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน ดังนี้ 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
๑) ลดจ านวนหน่วยกิต ในภาคปลาย ชั้นปีที่ ๒ จากเดิม ๑๘ หน่วยกิต เป็น ๑๕ หน่วยกิต โดยการย้าย 

รายวิชาในหมวดวิชาเลออกเสรี ไปไว้ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
แผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ 

๑) สลับรายวิชากลุ่มวิชาเอกชีพเลออก จ านวน ๓ รายวิชา และรายวิชา ๑๑๔๖ ๐๐๕ ในภาคการศึกษาต้น 
ไปไว้ในภาคการศึกษาปลาย แล้วน ารายวิชากลุ่มวิชาเอกชีพบังคับ จ านวน ๕ รายวิชาจากภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๓ 
มาไว้ แทน 

๒) ย้ายรายวิชาหมวดวิชาเลออกเสรี จากภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ มาไว้ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๓ 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพอ่อจะ
ได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการต่อไป 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแบบมีหน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี เนอ่องจากการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส. อาจจะมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่อสารในอนาคต 

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๓.๒  การเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์               

ขอเปิดหลักสูตรใหม่โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘                  
จ านวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

 

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรอ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการบูรณาการความรู้
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาเข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการวิจัย เพอ่อสร้างความรู้
และนวัตกรรมใหม่ เพอ่อใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา หรออใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา หรออใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง อันน าสู่ข้อค้นพบหรออทฤษฎีใหม่ทางสังคมศาสตร์
และการพัฒนา ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่มีความสามารถในการสร้างเครออข่ายการท างานร่วมกับบุคคลองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนออ 
ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และระดับนานาชาติได้ เป็นหลักสูตรปริญญาเอก ๓ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน 
๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๑) แบบ ๑.๑ ประกอบด้วย
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ๒) แบบ ๒.๑ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
(ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลออก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 
๓๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรออภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและ/หรออนอกวัน - เวลาราชการ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับ
นักศึกษา ๕ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๕๓,๓๒๘ บาทต่อปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน หรออคิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน 

ต่อปี… 
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ต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมอ่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๑๑ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ 

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา              
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ อันมัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสอ่อสาร เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
     ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

   ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. .... 
   ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อพิจารณา ตามที่ มหาวิทยาลัยได้
จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗  เพอ่อการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีวินัย ตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

ในการนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  เพอ่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒) เพิ่ มค านิยามข้อ  ๔  ในข้อบั งคับ  เช่น   มหาวิทยาลั ย   อธิการบดี  สภามหาวิทยาลั ย                                    

นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน  กรรมการ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  การประชุม 
และห้องประชุม เป็นต้น 
 ๓) หมวด ๑ เพ่ิมอ านาจและหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ิมรายละเอียดประกอบด้วย ในส่วนของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้น าความในข้อ ๖ 
มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับโดยอนุโลม  และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่เพ่ิมเติม คออ รวบรวมและบรรจุวาระเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ควบคุม ดูแล 
และเก็บรักษาสรรพเอกสาร ข้อมูลและโสตทัศนวัสดุของการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพอ่อช่วยเหลออการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการได้ และการรวบรวมและบรรจุวาระเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตาม (2) ให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดกรองให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 

๔) หมวด ๒ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย  เพิ่มรายละเอียดประกอบด้วย 
  (๑) ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสองเดออน  
 

(๒) สภามหาวิทยาลัย… 
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 (๒) สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามเผยแพร่ โฆษณาเอกสาร ภาพ เสียง หรออข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรออประโยชน์ส าคัญของราชการ และให้น ากฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสอ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับการประชุมลับหรออวาระพิเศษตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม  

 (๓) บรรดาสรรพเอกสาร ภาพ เสียง หรออสอ่อใดๆเกี่ยวกับการประชุมลับหรออวาระพิเศษ ให้จัดท าแยก
จากเอกสาร ภาพ เสียง หรออสอ่อใดๆ ของการประชุมโดยเปิดเผย และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจกให้แก่กรรมการ
และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานให้เข้าฟังการประชุมเมอ่อที่ประชุมพิจารณาถึงวาระการประชุมลับหรออวาระพิเศษ
เท่านั้น  

 (๔) ห้ามมิให้เปิดเผย เผยแพร่ โฆษณา หรออกระท าด้วยประการใดๆ ให้บุคคลออ่นล่วงรู้เกี่ยวกับเอกสาร 
ภาพ เสียง ข้อความ รายงานหรออเอกสารทั้งปวงเกี่ยวกับการประชุมลับหรออวาระพิเศษโดยมิได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  (๕) เพ่ิมเติมวาระท่ี ๖ วาระลับหรออวาระพิเศษ 
  (๖) การประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมเรียงล าดับตามระเบียบวาระ เว้นแต่ ในกรณีที่
ประธานหรออเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า วาระใดเป็นเรอ่องเร่งด่วนหรออควรจะพิจารณาก่อน ประธานจะน ามาจะ
จัดไว้ล าดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
  (๗) การแก้ไขรายงานการประชุมจะกระท าได้ต่อเมอ่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว                       
เพอ่อประโยชน์ทางราชการ กรณีมีเหตุอันจ าเป็นต้องแก้ไขรายงานการประชุมที่มิใช่เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญ                       
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแก้ไขรายงานการประชุม และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป 
 ๕) หมวด ๓ การอภิปราย เพิ่มรายละเอียดประกอบด้วย 
  (๑)  เมอ่อที่ประชุมพิจารณาในวาระใด เมอ่อผู้เสนอวาระได้เสนอวาระเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากประธานอภิปรายวาระท่ีเสนอ  
  (๒) ผู้เสนอวาระหรออผู้อภิปรายจะต้องเสนอวาระตามวาระ ด้วยเนอ้อหาสาระกระชับรัดกุม ไม่ฟุ่มเฟือย 
วนเวียน ซ้ าซาก และห้ามไม่ให้น าเอกสาร เสียง ภาพ วัตถุ หรออสิ่งใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องมาแสดงในที่ประชุม เว้นแต่ ผู้เสนอ
วาระหรออผู้อภิปรายจะแสดงให้เห็นว่า เอกสาร เสียง ภาพ วัตถุ หรออสิ่งใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระท่ีเสนอมีความจ าเป็น 
  (๓) ห้ามมิให้ผู้เสนอวาระหรออผู้อภิปรายแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ใส่ร้าย เสียดสี หรออไม่
เหมาะสมด้วยประการใดๆ  
  (๔) หากประธานเห็นว่ากรรมการคนใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว หรออฝ่าฝืนต่อข้อบังคับนี้ ประธานจะ
ให้กรรมการผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 
  (๕) กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรอ่อง
ใดที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียมิได้  เว้นแต่ที่ประชุมจะอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพอ่อชี้แจงข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงอ่อนไขที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรออกฎหมายออ่นใดก าหนด 
 ๖) หมวด ๕ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย เพิ่มรายละเอียดประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการและบุคคลซึ่งอยู่ในห้องประชุมต้องประพฤติตนด้วยความซอ่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม            
เป็นแบบอย่างที่ดี ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้กับการประชุมอย่างเต็มที่ และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม                 
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานมีอ านาจตักเตออน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด ห้ามพูด หรออห้ามการกระท าใดๆ ในเรอ่องที่ที่
ประชุมก าลังพิจารณา รวมทั้ง  ให้กล่าวค าขอขมาในที่ประชุม หรออสั่งให้ออกไปจากห้องประชุมโดยมีหรออไม่มี
ก าหนดเวลาในการประชุมคราวนั้นก็ได้ 
   ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากห้องประชุม หากผู้นั้นขัดขอน ประธานมีอ านาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหรออผู้หนึ่งผู้ใด ให้น าตัวผู้นั้นออกจากห้องประชุม  

๗) หมวด ๖… 
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 ๗) หมวด ๖ บทเบ็ดเตล็ด เพิ่มรายละเอียด ในกรณีที่มีปัญหาการตีความ การผ่อนผันหรออยกเว้นการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นอ านาจของนายกสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรและเพอ่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดตามที่กฎหมายบัญญัติ ค าวินิจฉัย
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้ถออเป็นที่สุด 
 ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ได้ผ่านการ
ตรวจสอบเนอ้อหาสาระด้านกฎหมายจากส านักงานกฎหมายและนิติการและนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่าน  
สอ่ออิเล็กทรอนิกส์ และค าว่าสอ่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุม             
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เนอ่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันเป็นการประชุมผ่านสอ่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และมีการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพอ่อให้ (ร่าง)                 
ข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ 
  โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ....  

    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพอ่อ
พิจารณา ดังนี้ 
 1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ได้ยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพอ่อปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้มีความเป็นปัจจุบัน  ซึ่ง ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวได้ปรับปรุงจากระเบียบและประกาศ ๒ ฉบับ คออ 1) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน าเงินสนับสนุนจากหน่วยงานออ่นส่งกอง
คลัง พ.ศ. 2556 และ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2539     
  ๒. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวม ๔ ครั้ง ดังนี้  
   ๒.๑ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ประขุมเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1) ให้ก าหนดรูปแบบ กระบวนการท างานให้ชัดเจน และเพ่ิมภาระหน้าที่ของหน่วยจัดการ เช่น                     
ให้หน่วยบริหารจัดการเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด 
 

2) ปรับเพิ่ม… 
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   2) ปรับเพิ่มค านิยามของการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจการจัดอบรมระยะสั้น 
   3) ให้ทบทวนการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค และการจัดสรรเงินเหลออจ่าย โดยหารออและประชุมคณบดี
คณะต่างๆ ก่อนการจัดท าข้อบังคับและเอกสารออ่นๆที่เก่ียวข้องเพอ่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาอีกครั้ง 
  ๒.๒ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม  2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ให้ปรับข้อบังคับให้ครอบคลุมการบริการวิชาการในการบูรณาการระหว่างคณะ และแยกข้อบังคับ 
ออกเป็น 2 ฉบับ คออ การบริหารจัดการโครงการวิจัย และ ด้านการบริการวิชาการ 
   2) ให้ใช้บังคับกับโครงการบริการวิชาการท่ีมีการท างานร่วมกันมากกว่า 1 คณะ 

3) ปรับสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพอ่อให้มหาวิทยาลัยและคณะมี 
รายได้เพ่ิมข้ึน 

4) ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะท างาน โดยไม่ต้องอ้างอิงกับอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
5) ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบอ านาจในการบริหารจัดการโครงการ 

  ๒.๓ ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมีการอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1) ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 และจัดท าประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการวิชาการฉบับใหม่ โดยให้มีการระบุ
ค่าธรรมเนียมการด าเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คออ 
ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างออ่น 
   2) เพ่ิมเติม ประเด็นเงินเหลออจ่าย ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มีบุคลากรมาร่วม
ด าเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน 
   3) เพ่ิมเติม แนวทางการบริหารจัดการเรอ่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่
สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรออค่าชดเชยออ่นใด ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการช าระค่าปรับหรออค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรออค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) 
ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรออประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการ รวมถึงผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงิน
เหลออจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ หรออ (4) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
   4) การด าเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรออแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการน าเงินสนับสนุนจากหน่วยงานออ่นส่งกอง
คลัง พ.ศ. 2556 
  2.4 วาระพิเศษ/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1) ปรับแก้ไขข้อ 11 เรอ่องการเปิดบัญชี ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
   2) ตัดข้อความข้อ 14 ออก เนอ่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
มอบอ านาจไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงอ่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

3) ในส่วนของแนวปฏิบัติที่มีข้อแตกต่างกันระหว่างการบริหารโครงการวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการนั้น ให้เขียนแยกหมวดโดยอธิบายแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 

 
4) ปรับข้อความ… 
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   4) ปรับข้อความในหมวดที่ 3 เรอ่องการจัดสรรเงิน ข้อ 19 และ 20 ให้ครอบคลุมการจัดสรรเงินให้แก่
ส่วนราชการที่มีบุคลากรมาร่วมกันท างานตามสัดส่วนภาระงาน 
   5) เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ให้ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ส าหรับโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  ซึ่งส านักงานกฎหมาย
และนิติการ ได้จัดประชุมเพอ่อพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ... . ร่วมกับท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เมอ่อวันที่ ๑๘ เมษายน 2565 
     4. ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้น า ร่าง ข้อบังคับฯ เสนอต่อที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                             
สภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา 
  ดังนั้น เพอ่อให้การจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  พ.ศ. ... . เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรอ่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก  พ.ศ. .... 
    

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง              

การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  พ.ศ. .... ดังนี้ 
1. แก้ไขชอ่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรอ่อง การบริหารจัดการ

โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. .... และตัดค าว่า “หน่วยงานภายนอก” ออกจาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ทั้งหมด เพอ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมผู้ให้การสนับสนุนทุกประเภท ทั้งประเภทบุคคล
และประเภทหน่วยงาน 

2. เพ่ิมค าจ ากัดความของ “ก.บ.ว.” ซึ่งเป็นค าย่อของ “คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งได้มีการกล่าวถึงใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ แต่ยังมิได้มีการให้ค าจ ากัดความไว้ 

3.  แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “การบริการวิชาการ” หมายความว่า “โครงการหรออกิจกรรมที่
ด าเนินการในรูปแบบใด ๆ ซึ่งเป็นการน าความรู้ทางวิชาการ ทักษะ หรออความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ 
ให้บริการ หรออให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน สังคม กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ” เพอ่อเพ่ิมรูปแบบการบริการวิชาการในการให้ค าปรึกษา รวมทั้งเพ่ิมกลุ่มบุคคลผู้รับบริการวิชาการให้มีความ
ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น 

4. แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “เงินสนับสนุน”  หมายความว่า  “เงินหรออทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากบุคคลภายนอก กลุ่มบุคคลภายนอก รวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก เพอ่อให้
มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมหรออโครงการตามเจตนารมณ์ของผู้สนับสนุน โดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย” เพอ่อเพ่ิมบุคคลที่อาจเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น เช่น กรณีห้าง
หุ้นส่วนสามัญ บุคคล หรออกลุ่มบุคคลที่ท า Start up 
 
 

๕. แก้ไข… 
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5. แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 13 วรรคแรก เป็น “เม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนโดยผ่าน
กองคลังแล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรออประธาน ก.บ.ว. แล้วแต่กรณี แจ้งกองคลังเพื่อน าเงินสนับสนุนนั้นฝากไว้กับ
ธนาคาร โดยระบุชอ่อบัญชีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับชอ่อโครงการหรออตามที่ ผู้สนับสนุนก าหนด”                                        
เพอ่อประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ป้องกันการทุจริต 

6. แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 21 เป็น “หลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น หากมีเงินเหลออจ่าย
จากการด าเนินโครงการ และผู้สนับสนุนมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างออ่น ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” เนอ่องจาก
เงินเหลออจ่ายจากการด าเนินโครงการถออเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีพระราชบัญญัติวินัย
การคลังฯ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้แล้ว จึงไม่ควรก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
สั่งการในเรอ่องการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการและ
ขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ 
  7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) เพอ่อท าหน้าที่กลั่นกรองโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งอาจท าให้การ
บริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า และอาจลดโอกาสในการแข่งขันในการ
รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

 

 มติที่ประชุม   ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัย
และโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  พ.ศ. .... ใหม่ และเม่ือด าเนินการแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายโกเมท  
ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ส าหรับผลการพิจารณา
ทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ก.บ.ว.) นั้น 
ให้น าหารือกับนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๔.๓  การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz  
   University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพอ่อ
พิจารณา ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการขอขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมออด้าน
การวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐ
เยอรมนี นั้น 

Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมออทางด้านการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
เพอ่อการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ (National Research Data Collection Center: NRDCC) เพอ่อเป็น
การอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมส าหรับงานวิจัยเชิงพัฒนา
อย่างยั่งยอน โดยมีโครงการศึกษาระยะยาวชอ่อว่า  Thailand Vietnam Socio-economic Panel (TVSEP) เป็นส่วน
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับชุมชน/สังคมต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวม 
 

รวมได้… 



75 
 

รวมได้ ทั้งนี้ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ และ TVSEP มีขอบเขตพอ้นที่ด าเนินงานหลักใน ๓ จังหวัด ได้แก่ 
บุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี 

จุดส าคัญของความร่วมมออนี้ คออ กระบวนการด าเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ            
ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินงานเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นลักษณะ panel waves data และมีเป้าหมายการด าเนินงานต่อเนอ่องรวม ๙ ปี (สิ้นสุดโครงการในปี                    
พ .ศ .  ๒๕๖๗)  ภาย ใต้ กา รสนับสนุน งบประมาณจาก German Research Foundation ( หรอ อ  Deutsche      
Forschungsgemeinshaft : DFG) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี  

เพอ่อให้โครงการความร่วมมออด้านการวิจัยระหว่างสองสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนอ่องและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถก่อให้เกิดเครออข่ายการวิจัยและมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพอ่องานศึกษาวิจัยด้าน
เกษตรศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาที่ยั่งยอน ในการนี้ ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพอ่อพิจารณาอนุมัติการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมออด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และ Gottfried 
Wilhelm Leibniz University Hannover, Germany สหพันธรัฐ เยอรมนี  ตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หมายเลข ๓ และ ๔ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปตามแบบเสนอเพอ่อประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมออทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 

๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมออทางวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย  
  กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 
๒. วัตถุประสงค์ เพอ่อร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมออทางด้านการวิจัยและวิชาการ อาทิ การจัดตั้ง  
  National Research Data Collection Centers สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้ใช้ข้อมูลสถานการณ์ 
  ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับครัวเรออนแบบส ารวจ การจัดสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนา  
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 

๓.๑ ร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมออทางด้านการวิจัยและวิชาการ 
๓.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องส่งผลการรายงานด้านการเงินประจ าปีตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดย 

Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover เพอ่อการโอนเงินงวดถัดไป และต้องส่งผลรายงานการด าเนิน
โครงการภายในสิ้นเดออนกันยายน ๒๕๖๕ 

๓.๓ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ท่ีจะยกเลิกหรออเปลี่ยนแปลงข้อความใดในบันทึกข้อตกลงต้องแจ้งความ
ประสงคเ์ป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอ านาจ 

๔. แผนที่จะด าเนินการร่วมกัน 
๔.๑ ด าเนินโครงการวิจัย Thailand Vietnam Socioeconomic Panel (TVSEP) 

๕. ผู้มีอ านาจลงนาม 
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๕.๒ Professor Dr. Hermann Waibel ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการ โดยได้รับมอบหมายให้เป็น

ตัวแทนของ Professor Dr. jur. Volker Epping ต าแหน่ ง  อธิการบดี  Gottfried Wilhelm Leibniz University 
Hannover 

๖. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง  
  ๖.๑ ระยะเวลา ๙ เดออน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพอ่อพิจารณา  อนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมออด้าน 
การวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University 
Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมออด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี โดยตัด
ค าว่า “การขยายครั้งที่ ๒ ของ” ออกจาก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมออฯ เนอ่องจากระยะเวลาการด าเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมออฯ ฉบับเดิมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งการขยายระยะเวลาการด าเนินงานพึงกระท าก่อนที่
ระยะเวลาการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมออฯ จะสิ้นสุดลง แต่เนอ่องจากยังคงมีงบประมาณภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมออฯ ยังคงเหลออ จึงยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมออฯ โดยให้มีผล
ย้อนหลังต่อเนอ่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมออฯ ฉบับเดิม 

๒. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินงานของบันทึกข้อตกลงความร่วมมออ 
ออ่นๆ ทั้งนี้ หากพบว่ายังมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมออให้เป็นไปอย่างต่อเนอ่องแล้ว ให้
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ระยะเวลาการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมออฯ จะสิ้นสุดลง  

  

 มติที่ประชุม อนุมัติ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
 

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

              ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


