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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๖๓  (วาระเวียน) 

วันจันทร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓    
 
 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ตอบรับ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๓. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รายช่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตอบรับ 
๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๖. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
         ระเบียบวาระท่ี ๑... 



๒ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   -  
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
            สายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา  
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
      ๑) ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปว่า สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ จ านวน ๕ ฉบับ เพ่ือวางมาตรการการเฝ้าวังและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่ งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง 
ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด ดังนี้ 
 (๑) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา coronavirus (๒๐๑๙-nCoV) ฉบับลงวันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ซึ่ ง เป็นประกาศที่ก าหนดมาตรการและขอความร่วมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ก าชับให้นักศึกษา 
หรือบุคลากรที่เดินไปยังประเทศจีน หรือกลับมายังประเทศจีน ต้องพักรักษาตัวเพ่ือสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ (๑๔ วัน) และก าชับให้นักศึกษา และบุคลากรที่มีอาการผิดปกติ เป็นไข้ ตัวร้อน ไอหรือจาม ให้
รีบไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา ตลอดจนขอความร่วมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เฝ้าระวังและรายงานข้อมูล
ผิดปกติกลับมายังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  (๒) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑) (ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งเป็นประกาศที่ก าหนดมาตรการและขอความร่วมมือมายังนักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริห ารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 
รวมถึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
โดยเน้นการรักษาสุขภาพ การใช้เจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย เพ่ิมมาตรการดูแลสุขอนามัยของสถานที่ให้
สะอาดอยู่ตลอดเวลา รวมถึงก าชับการเลื่อนการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก
และให้ไปใช้รูปแบบออนไลน์ (Online) แทน 
  (๓) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑)) 
(ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประกาศ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโ รคติดเชื้อ
ไว รั ส โค โ รนา ๒๐๑๙ โดยขอความร่ วมมื อมายั งสถาบัน อุดมศึ กษา  ให้ พิ จ ารณาหยุ ดการด า เนิ นงาน 
ด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และปรับให้การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์
ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งยกเลิกการฝึกงานและปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลให้เหมาะสม 
 (๔) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑))  
            (ฉบับที่ ๔)… 



๓ 
  
(ฉบับที่ ๔) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับ 
การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร เพ่ือเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจเกดิขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
  (๕) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑)) 
(ฉบับที่ ๕) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นประกาศ
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานวางแผน ซักซ้อมและ
เตรียมการให้เกิดการท างานที่บ้านและการใช้ระบบประชุมทางไกล รวมทั้งพิจารณาการเหลื่อมเวลาท างานและเวลาพัก
กลางวัน พร้อมทั้งงดกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องมีคนหมู่มากเข้าร่วม ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดและในก ากับต้องปรับรูปแบบ
การประเมินผลงาน ภาระงาน และเกณฑ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการท างานที่บ้านนอกจากนั้น ยังขอ
ความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการจัดทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการควบคุมโรค เช่น การจัดจุดคัด
กรอง แอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือ และก าหนดศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยด่วน พร้อมทั้ง
เตรียมการแผนปฏิบัติการเพ่ือความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน (Business Continuity Plan) 
 นอกจากนี้  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังมีหนังสือด่วนที่สุด ที่  อว ๐๒๒๖.๕/ว ๒๕๖๘ ลงวันที่ 
๕มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้เปิดพ้ืนที่หรือช่องทางสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา 
หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมหรือชุมนุมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเ รียกร้องต่าง ๆ หรือกิจกรรม
รูปแบบอ่ืน เช่น การจัดอภิปราย การระดมสมอง ฯลฯ ภายในสถาบันได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ และเหมาะสม ภายใต้
กรอบของกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ทั้งนี้ให้ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
และผู้ อ่ืนให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข 
   ๒) เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๕ ฉบับ ได้แก่  
 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
coronavirus (๒๐๑๙-nCoV) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้นักศึกษา หรือ
บุคลากรที่เดินไปยังประเทศจีน หรือกลับมายังประเทศจีน ต้องพักรักษาตัวเพ่ือสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ (๑๔ วัน) และก าชับให้นักศึกษา และบุคลากรที่มีอาการผิดปกติ เป็นไข้ ตัวร้อน ไอหรือจาม ให้
รีบไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา ตลอดจนก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการเดินทางของนักศึกษา 
หรือบุคลากรที่กลับจากประเทศจีน มายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการควบคุมโรค  
ของมหาวิทยาลัย 

 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่อยู่ภายใต้ 
มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมี
สาระส าคัญคือ ก าหนดรายชื่อประเทศหรือเขตปกครองพิเศษ นอกเหนือจากประเทศจีน เ พ่ิมเติมจ านวน  
๘ ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม แล ะสิงคโปร์ เพ่ือให้นักศึกษา 
หรือบุคลากรที่ เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ และกลับเข้ามาในประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๑ 
 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระส าคัญคือ  
                 ก าหนด… 



๔ 
  
ก าหนดให้นักศึกษา หรือบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่  ๒๐๑๙ รวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ก่อนการเดินทาง 
หรือภายหลังจากการเดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
และก าหนดให้รายงานผลข้อมูลการเดินทาง และรายงานผลการสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) กลับมายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในฐานะในฐานะหน่วยงานกลางในการควบคุมโรคของมหาวิทยาลัย 
 (๔) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีสาระส าคัญ คือ ก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานใน
มหาวิ ทยาลั ย  โ ดย เน้ นการรั กษาสุ ขภาพ  การ ใช้ เ จลแอลกอฮอล์  กา รสวมหน้ า กากอนามั ย  การงด  
หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ การก าหนด
มาตรการส าหรับการสอบและการคุมสอบของนักศึกษาในช่วงภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก าชับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมมาตรการดูแลสุขอนามัยของสถานที่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา รวมถึงก าชับการเลื่อนการจัด
ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืนที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
 (๕) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๕) ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญ เกี่ยวกับ
การก าหนดให้การเรียนการสอนในภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากรูปแบบปกติไปเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) รวมถึงก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนเวลา หรือการปรับรูปแบบกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทนการ
ฝึกงานทุกรูปแบบ ตลอดจนปรับ เปลี่ ยน วิ ธี การวัดผลและประเมินการ เรี ยนการสอนและการฝึกงาน 
และก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ส าหรับภาคการศึกษาต้น                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เต็มรูปแบบ รวมถึงก าหนดให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม โครงการ ประชุม ที่มีคนเข้าร่วมเป็ น
จ านวนมาก และเน้นไปใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ (Online) หรือปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นแทน 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดแปลประกาศมหาวิทยาลัย ดังกล่าวข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปชาวต่างประเทศ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันอีกทางหนึ่งด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
                     ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคฯ หากยังมีการแพร่ระบาดที่เป็นระยะเวลานาน เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพ่ือการเข้าถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวด้วย 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา และสร้างขวัญก าลังใจ
แก่บุคลากร เช่น การท าประกันสุขภาพส าหรับบุคลากร หรือการให้ความช่วยเหลือกรณีทีน่ักศึกษาและบุคลากรติดเชื้อ
โรคระบาดดังกล่าว  
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ก าหนดไว้ 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี  ๒…    



๕ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
        เมื่อวันเสารท์ี่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   -    
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
         บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร   น าเสนอเพ่ือ
พิจารณา  ด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขออนุมัติงบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียน และขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เนื่องจากส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้จัดเก็บค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 1,000 บาท/คน จ านวน 
54 คน เป็นเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายรับที่มิได้ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว และได้น าส่งเงิน
ให้กับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงได้ขออนุมัติตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ายงวดที่  1 ประจ าปี  2563                     
ในระบบ UBUFMIS เป็นจ านวนเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่อไป  

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ใน
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมี 
วงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ใน
ค าขออนุมัติด้วย ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สรุปได้
ดังนี้ 
 
 
 
 
           คณะ/หน่วยงาน... 



๖ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภท
รายรับ 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติ การสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงาน
ฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น 

 

 

 

เนื่องจากการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในปี  2563 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดเก็บค่าลงทะเบียน
การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานพฤกษศาสตร์
โรง เรี ยน5 องค์ประกอบ รุ่ นที่  1/2563               
เป็นจ านวนเงิน 54,000 บาท ซึ่งเป็นรายรับที่
มิได้ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
จึงใคร่ขออนุมัติตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม โครงการดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 
54,000 บาท  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2563 มีมติ เห็นชอบและให้น า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

54,000 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 54,000 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2563 จึงมีมติเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
  

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

            ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติ... 



๗ 
  

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
      รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีส านัก 
      บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 38,192,600 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น แต่เนื่องจากส านักบริหาร
ทรัพย์สินฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชาวดี 1 และ 2 หอพัก
ราชพฤกษ์ 1 จ านวน 1,258,960 บาท เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับ
ที่ ๔๗ และด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง 1 ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน จ านวน 
420,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,678,960 บาท 
  แต่เนื่องจากส านักบริหารทรัพย์สินฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการดังกล่าว ไว้ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  และตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 38,192,600 บาท ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ได้ด าเนินการด้านวิธีงบประมาณตาม หมวด 5 ข้อ 20            
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ระบุให้การจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ซึ่งงบประมาณที่ตั้งแผน
รายจ่ายจ านวน จ านวน 38,192,600 บาท ได้รวมงบประมาณการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน  
11,722,500 บาท เพ่ือด าเนินการโครงการช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย ตามแผนการคืนเงินค่าหอพักนักศึกษาด้วย
แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนที่จะด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้ว จึงไม่สามารถปรับแผนงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรได้   
 ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักและ
และด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง 1 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ จึงใคร่ขออนุมัติใช้งบประมาณจากเงินรายได้
คงเหลือสะสม (ที่อยู่มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,678,960 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและประโยชน์ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.23.1/619 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2562  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 รายละเอียด... 
 



๘ 
  
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 

ที่ โครงการ งบรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย อัตราต่อหน่วย จ านวน งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบ 
แผนการ
เบิกจ่าย 

1 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 
 (ฝ่ายหอพัก
นักศึกษา)  

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัย
หอพักราชาวดี 1
และ2 หอพักราช
พฤกษ์ 1 

1,258,960 1/งาน 1,258,960 เพื่อให้หอพักราชาวดี 1 และ2 
หอพักราชพฤกษ์ ๑ เป็นไปตาม 
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ ข้อ 
๕(๔) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนี
ไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ
ให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ
ทราบอย่างทั่วถึง 
(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบ
แจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจง้
เหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม 
(ก) ท างาน 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 
20 เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม ให้ใช้ได้เพื่อการ
ดังต่อไปนี ้
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน
และการด าเนนิงาน 

มีนาคม-
กันยายน 
2563 



๙ 
  

ที่ โครงการ งบรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย อัตราต่อหน่วย จ านวน งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบ 
แผนการ
เบิกจ่าย 

2 โครงการปรับปรุง
อาคารและระบบ
สาธารณปูโภค  

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรง
อาหารกลาง 1 

  420,000  1/งาน    420,000  เพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
กลาง 1 ที่เสื่อมสภาพจากการใช้
งานเปน็ระยะเวลานาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1 งานซ่อมแซมมุกกลาง 
-งานติดตั้งแผน่สมารบ์อร์ดหนา 
6 มม.พร้อมโครงเคร่าเหล็ก 
-งานยึดแผ่นผ้าเดิม พร้อมฉาบ
เรียบใหม่ 
-งานทาสนี้ ามนัวงกบ 
-งานทาสผีนังภายนอก ภายใน 
-งานซ่อมแซมฝา้เพดานที่ช ารุด 
-งานทาสฝี้าเพดาน 
-งานท าความสะอาดบานเกล็ด 
2 งานทาสีภายใน-ภายนอก 
และฝ้าเพดาน 
-งานยึดแผ่นผ้าเดิม พร้อมฉาบ
เรียบใหม่ 
-งานทาสผีนังภายนอก ภายใน 
งานทาสฝี้าเพดาน 
-งานทาสีเชงิชาย 
-งานท าความสะอาดบานเกล็ด 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 
20 เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม ให้ใช้ได้เพื่อการ
ดังต่อไปนี ้
(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน 
รวมทั้งค่าใช้จา่ยที่เก่ียวเนื่อง
กับการด าเนินการดังกล่าว 
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี ้
เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

มีนาคม -
กันยายน 
2563 

รวมทั้งสิ้น 1,678,960   



๑๐ 
  
โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา เพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (ฝ่ายหอพักนักศึกษา) งบประมาณ 1,258,960 บาท 

- รายการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชาวดี ๑ จ านวน 477,860 บาท 
- รายการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชาวดี 2 จ านวน 477,860 บาท 
- รายการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชพฤกษ์ ๒ จ านวน 303,240 บาท 

 

ล าดับ 
อาคารหอพัก

นักศึกษา 
จ านวนชั้น 

ระบบสัญญาณ 
เตือนภัย 

หมายเหตุ 

1 ราชาวดี 3 4 มี ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักพร้อมอาคาร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ราชาวดี 4 4 มี 

3 ลีลาวดี 1 4 มี 

4 ลีลาวดี 2 4 มี 

5 ราชพฤกษ์ 2 4 มี ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพัก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยใช้เงินรายได้คงเหลือจะสม จ านวน 
448,100 บาท 

 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563) 

6 ราชาวดี 1 4 ไม่มี ปี 2563 ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 
477,860 บาท 

7 ราชาวดี 2 4 ไม่มี ปี 2563 ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 
477,860 บาท  

8 ราชพฤกษ์ 1 2 ไม่มี ปี 2563 ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 
303,240 บาท 

  

งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ ได้ตรวจสอบเกณฑ์ครุภัณฑ์ ระบบสัญญาณเตือนภัยหอพัก 
จ านวน 1,258,960 บาท รายการดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ส านักบริหาร
ทรัพย์สินฯเสนอขอ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในการนี้ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินฯ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสมคงเหลือ ประกอบด้วย  คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ และใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบจ านวน 2 ร้านค้า  
     2.โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค  (ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์) จ านวน 420,000  บาท 
   - รายการค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง 1 เป็นจ านวน 420,000 บาท 
 

       ส านักบริหาร… 



๑๑ 
  
  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
“ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารกลาง 1” พร้อมลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จ านวน 450,000 บาท (โดยได้ค านวณ
ราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ) และราคากลางดังกล่าวสูงกว่างบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม
คงเหลือ จ านวน 30,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้  
   ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ประสานงานไปยังส านักบริหารทรัพย์สินฯ โดยส านักบริหารทรัพย์สินฯ ยืนยัน
การขอใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินเดิม จ านวน 420,000 บาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 
4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้เงินสะสมของส านักบริหารทรัพย์สินฯ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,678,960 บาท  
 และตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1576 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2563 เรื่อง การรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดเงินรับฝาก-ส านักบริหารทรัพย์สินฯคงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 47,164,790.03 บาท ซึ่งเงินรับฝาก-ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ดังกล่าว 
เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เป็นจ านวน 1,678,960 บาท  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณา
อนุมัติการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม (ที่อยู่มหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 
1,678,960 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม (ที่อยู่
มหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เป็นจ านวน 1,678,960 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานหลังการ
ติดต้ัง 

  ๒. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาการก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน จาก ๑ ปี 
เป็น ๒ ปี เป็นอย่างน้อย 
  ๓. การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่จักต้องจัดล าดับความส าคัญไว้เป็นล าดับต้นในการด าเนินงาน และควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในคราวแรก  
   

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                             รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร   น าเสนอเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563  มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ            

         พ.ศ. 2563...   



๑๒ 
  
พ.ศ. 2563  จ านวน 869,554,200 บาท  และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 809,808,200 บาท นั้น                              
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ซึ่งล่าช้ากว่าปีงบประมาณ) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
กองแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง)  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                                
พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

ภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1,827,177,700 บาท 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 809,808,200 บาท รายละเอียดสรุปตารางท่ี 1 
1.2 ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,017,369,500 บาท ประกอบด้วย 

1.) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 541,684,500 บาท     
     (คิดเป็นร้อยละ 53.24 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 
2.) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม 
     การศึกษา) จ านวน 350,660,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.47 ของ 
     ประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 
3.) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 125,024,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ  
    12.29 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 

  รายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตารางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ตารางท่ี 1…
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ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงบประมาณ  
 

 
 

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ปีเดียว ผูกพันเดิม ผูกพันใหม่

รวมท้ังส้ิน 209,287,000     28,531,400     9,851,600       247,670,000     15,812,200    39,325,300     46,000,000    53,339,300    -          138,664,600     70,462,100     264,114,900     73,084,400     407,661,400     -       809,808,200       

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 209,287,000     28,531,400     9,851,600       247,670,000     15,812,200    -                  -                  -                  -          -                    -                  264,114,900     -                  264,114,900     -       527,597,100        

1.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

209,287,000          28,531,400         9,851,600           247,670,000          15,812,200        -                       -                       -                       -             -                          -                       264,114,900         -                       264,114,900         -          527,597,100        

2 แผนงานพ้ืนฐาน -                    -                  -                  -                          -                  16,970,300     6,000,000      53,339,300    -          76,309,600       55,102,100     -                    36,477,800     91,579,900      -       167,889,500       

2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-                          -                        -                        -                          -                       16,970,300         6,000,000          53,339,300        -             76,309,600           55,102,100         -                         36,477,800         91,579,900           -          167,889,500       

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          15,529,400         -                         -                       15,529,400           -          15,529,400          

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                          -                        -                        -                          -                       12,458,300         6,000,000          -                       -             18,458,300           30,135,100         -                         4,241,600           34,376,700           -          52,835,000         

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -                          -                        -                        -                          -                       4,512,000           -                       53,339,300        -             57,851,300           9,437,600          -                         6,045,000           15,482,600           -          73,333,900          

4) ผลงานการให้บริการวิชาการ  -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         18,915,700         18,915,700           -          18,915,700         

5) ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         7,275,500           7,275,500            -          7,275,500           

3 แผนงานยุทธศาสตร์**** -                    -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -          -                    15,360,000     -                    15,749,500     31,109,500           -       31,109,500          

3.1  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          15,360,000         -                         -                       15,360,000           -          15,360,000          

1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน

สาธารณสุข

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          15,360,000         -                         -                       15,360,000           -          15,360,000          

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                    -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -           -                     -                   -                     -      12,136,000       12,136,000        - 12,136,000          

1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  

(เฉพาะม./ส. ทีม่มีติ ครม. รองรับเท่านั้น)

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         4,800,000           4,800,000            -          4,800,000           

2) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  

(เฉพาะม./ส. ทีม่มีติ ครม. รองรับเท่านั้น)

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         7,336,000           7,336,000            -          7,336,000           

ล าดับท่ี

รวมงบลงทุน

รวมงบประมาณ

ค่าจ้างช่ัวคราว รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน งบ

รายจ่าย

อ่ืน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายงบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนอ่ืน

รวมงบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า
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ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงบประมาณ  (ต่อ) 
 

 

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ปีเดียว ผูกพันเดิม ผูกพันใหม่

ล าดับท่ี
รวมงบลงทุน

รวมงบประมาณ
ค่าจ้างช่ัวคราว รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน งบ
รายจ่าย

อ่ืน
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร

ค่าใช้จ่าย
อุดหนุนอ่ืน

รวมงบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         236,100             236,100               -          236,100              

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         236,100             236,100               -          236,100              

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                     -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -           -                     -                   -                     -       3,377,400         3,377,400        - 3,377,400           

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชน

เมอืง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         1,236,000           1,236,000            -          1,236,000           

2) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         2,141,400           2,141,400            -          2,141,400           

4 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 6 ภาค -                    -                  -                  -                    -                  22,355,000     40,000,000    -                  -          62,355,000       -                  -                    -                  -                         -       62,355,000          

4.1  การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)

-                    -                  -                  -                    -                  22,355,000     40,000,000    -                  -          62,355,000       -                  -                    -                  -                    -       62,355,000          

1) โครงการสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ Startup 

และ SME และสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้า

ด้านการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

(ส่วนการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant))

-                          -                        -                        -                          -                       22,355,000         40,000,000        -                       -             62,355,000           -                       -                         -                       -                         -          62,355,000          

5 แผนงานบูรณาการ 13 แผนงาน -                    -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -          -                    -                  -                    20,857,100     20,857,100          -       20,857,100         

5.1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         18,870,000        18,870,000          -          18,870,000         

1) โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียน

เครือข่ายทางวิชาการ

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         18,870,000         18,870,000          -          18,870,000         

5.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย -                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         1,987,100          1,987,100            -          1,987,100           

1) โครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพ่ือรองรับสังคม

สูงวัยอย่างมส่ีวนร่วม

-                          -                        -                        -                          -                       -                       -                       -                       -             -                          -                       -                         1,987,100           1,987,100            -          1,987,100           
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ตารางท่ี 2  สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 

คณะ/หน่วยงาน 
เงิน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

รวมเงินรายได้ รวมท้ังสิ้น ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวมเงินผลประโยชน์/รายรบั
จากการด าเนินงาน/เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก/เงินบริจาค 

เงินรายได้ 
คงเหลือสะสม 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ 72,422,227 28,822,400 31,962,000 14,077,100 74,861,500 147,283,727 

2 คณะเกษตรศาสตร ์ 51,280,121 14,073,500 19,172,800 629,000 33,875,300 85,155,421 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 52,136,720 37,535,600 16,095,200 6,860,000 60,490,800 112,627,520 

4 คณะศลิปศาสตร ์ 28,714,140 34,749,700 11,028,000 8,469,700 54,247,400 82,961,540 

5 คณะเภสัชศาสตร ์ 97,021,341 30,173,000 14,130,000 20,331,900 64,634,900 161,656,241 

6 คณะบริหารศาสตร ์ 11,105,780 66,381,300 7,279,500 18,502,000 92,162,800 103,268,580 

7 คณะพยาบาลศาสตร ์ 11,150,849 19,084,200 16,334,700 - 35,418,900 46,569,749 

8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 30,612,180 32,477,600 73,558,300 9,214,200 115,250,100 145,862,280 

9 คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

2,770,180 10,611,700 1,537,000 141,000 12,289,700 15,059,880 

10 คณะนติิศาสตร ์ 2,757,000 24,824,200 8,579,300 - 33,403,500 36,160,500 

11 คณะรัฐศาสตร ์ 2,207,960 25,512,800 4,481,700 - 29,994,500 32,202,460 

12 ส านักงานอธิการบด/ีมหาวิทยาลัย 427,098,302 143,497,700 87,921,400 31,540,000 262,959,100 690,057,402 
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คณะ/หน่วยงาน 
เงิน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

รวมเงินรายได้ รวมท้ังสิ้น ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวมเงินผลประโยชน์/รายรบั
จากการด าเนินงาน/เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก/เงินบริจาค 

เงินรายได้ 
คงเหลือสะสม 

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย - 39,216,800 - - 39,216,800 39,216,800 

14 ส านักวิทยบริการ 16,806,300 17,363,700 206,100 3,537,000 21,106,800 37,913,100 

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3,643,500 17,360,300 74,000 - 17,434,300 21,077,800 

16 ส านักงานบริหารทรัพยส์ินและสิทธิ
ประโยชน ์

81,600 - 35,856,100 11,722,500 47,578,600 47,660,200 

17 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี - - 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - 10,444,500 - 10,444,500 10,444,500 

 รวมท้ังสิ้น 809,808,200 541,684,500 350,660,600 125,024,400 1,017,369,500 1,827,177,700 
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ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560           
หมวด 5  วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบ
ของประมาณการรายรับในแต่ละปี และในขณะเม่ือจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า
เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
น าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

ดังนั้น  จึงสรุปงบประมาณการจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่สามารถน ามาตั้ ง
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท ดังนี้ 

ภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 809,808,200 บาท  
1.2  ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 869,554,600 บาท ประกอบด้วย 

1.)  ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 441,191,100  
บาท  (คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามา
ตั้งประมาณการรายจ่าย) 

2.)  ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาจ านวน 303,339,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของประมาณ
การรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณการรายจ่าย) 

3.)  เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน  125,024,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
14.38 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณการ
รายจ่าย) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ/หน่วยงาน  ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาตั้งสมทบเป็น 
ประมาณการรายจ่ายสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับ
จัดสรรลดลงทุกปี รายละเอียดสรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ตามตารางที่ 3  และสรุปกรอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 3  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

 

 

            ตารางท่ี 4 ...  

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

1,105,236,400      947,904,800          869,049,300          809,808,200          

837,326,200         802,131,600          831,859,700          869,554,600

1,942,562,600      1,750,036,400       1,700,909,000       1,679,362,800       

เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพ่ิม-ลด) (157,331,600)         (78,855,500)           (59,241,100)           
เงินงบประมาณแผ่นดิน (ร้อยละ) (14.24)                  (8.32)                    (6.82)                    

(35,194,600)           29,728,100            37,694,900            
(4.20)                    3.71                     4.53                     

เงินรายได้ (เพ่ิม-ลด)
เงินรายได้ (ร้อยละ)

แหล่งงบประมาณ

1. งบประมาณแผ่นดิน

2. เงินรายได้

รวม
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ตารางที่ 4  สรุปประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 

 
 

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 
ทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 809,808,200 บาท เงินรายได้
จ านวน 869,554,600 บาท  โดยงบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของ
งบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ งบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 21.84 และงบลงทุน คิด
เป็นร้อยละ 15.96  ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางสรุปที่ 5 
 
 

 

 เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้  รวม

1 คณะวิทยาศาสตร์        72,422,227       63,504,600         135,926,827      53.28      46.72        8.09

2 คณะเกษตรศาสตร์        51,280,121       30,467,300          81,747,421      62.73      37.27        4.87

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์        52,136,720       50,610,600         102,747,320      50.74      49.26        6.12

4 คณะศิลปศาสตร์        28,714,140       45,501,900          74,216,040      38.69      61.31        4.42

5 คณะเภสัชศาสตร์        97,021,341       56,094,300         153,115,641      63.36      36.64        9.12

6 คณะบริหารศาสตร์        11,105,780       77,530,600          88,636,380      12.53      87.47        5.28

7 คณะพยาบาลศาสตร์        11,150,849       29,250,100          40,400,949      27.60      72.40        2.41

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ        30,612,180     107,790,300         138,402,480      22.12      77.88        8.24

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

         2,770,180        9,890,000          12,660,180      21.88      78.12        0.75

10 คณะนิติศาสตร์          2,757,000       26,762,600          29,519,600        9.34      90.66        1.76

11 คณะรัฐศาสตร์          2,207,960       24,005,600          26,213,560        8.42      91.58        1.56

12 ส านักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัย      427,098,302     260,458,200         687,556,502      62.12      37.88      40.94

13 ส านักวิทยบริการ        16,806,300       17,592,900          34,399,200      48.86      51.14        2.05

14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          3,643,500       13,947,400          17,590,900      20.71      79.29        1.05

15 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์

            81,600       38,192,600          38,274,200        0.21      99.79        2.28

16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   -          9,600,000            9,600,000          -      100.00        0.57

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   -          8,355,600            8,355,600          -      100.00        0.50

รวมท้ังส้ิน      809,808,200     869,554,600      1,679,362,800      48.22      51.78    100.00

คณะ/หน่วยงาน  เงิน

งบประมาณแผ่นดิน

 รวมเงินรายได้  รวมท้ังส้ิน  ร้อยละ
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ตารางท่ี 5   สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร       

- บุคลากร : รายการปกต ิ 263,482,200 24,713,000 288,195,200 15.69 1.47 17.16 

- งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน 264,114,900 125,403,500 389,518,400 15.73 7.47 23.19 

งบบุคลากร ผลรวม 527,597,100 150,116,500 677,713,600 31.42 8.94 40.36 

2. งบด าเนินงาน       

- งบด าเนินงาน : รายการปกติ - 333,234,000 333,234,000 - 19.84 19.84 

- งบด าเนินงาน : รายการในงบเงินอุดหนุน - 33,610,200 33,610,200 - 2.00 2.00 

งบด าเนินงาน ผลรวม - 366,844,200 366,844,200 - 21.84 21.84 

3. งบลงทุน       

- งบลงทุน : รายการปกต ิ 138,664,600 127,642,800 266,307,400 8.26 7.60 15.86 

- งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน - 1,659,000 1,659,000 - 0.10 0.10 

งบลงทุน ผลรวม 138,664,600 129,301,800 267,966,400 8.26 7.70 15.96 

4. งบเงินอุดหนุน       

- งบอุดหนุน 143,546,500 223,292,100 366,838,600 8.55 13.30 21.84 
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งบเงินอุดหนุน ผลรวม 143,546,500 223,292,100 366,838,600 8.55 13.30 21.84 

ผลรวมท้ังหมด 809,808,200 869,554,600 1,679,362,800 48.22 51.78 100.00 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561   
เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2561  มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  คิดเป็นร้อยละ 61.17  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย  คิดเป็นร้อยละ 
3.15  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 16.08  ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 0.75 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 16.11  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์  คิดเป็นร้อยละ 0.94  และยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ 1.80 รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 6 ตารางที่ 7 และตารางท่ี 8 
 

ตารางที่ 6 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
ร้อยละ

ภาพรวมป ี
2563 

ร้อยละ  
รวม 11 

คณะ 

ร้อยละ  
รวม 4 
ส านัก 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  68 61.17% 65.87% 57.26% 

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 48 47.66% 46.64% 49.53% 

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัด
การศึกษา 

ไม่น้อย
กว่า 

20 13.51% 19.23% 7.74% 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

 - - - - 

2. ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย 
ไม่น้อย
กว่า 

8.5 3.15% 5.57% 0.84% 

3. ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ไม่น้อย
กว่า 

9 16.08% 16.30% 16.32% 

4. ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

 0.5 0.75% 0.39% 1.13% 

5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10 16.11% 9.32% 22.16% 

6. ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์  1.5 0.94% 1.04% 0.83% 

7. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.5 1.80% 1.50% 1.45% 

รวม  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ตารางท่ี 7  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 7 ด้าน 

1.) สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 7 ด้าน (รวมงบลงทุน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี

ประเภท-รายการ

ร้อยละ ร้อยละ
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1 ด้านการผลิตบัณฑิต 68 24.31% 5.80% 3.38% 4.75% 3.55% 8.05% 3.77% 4.13% 0.64% 1.07% 1.17% 1.15% 1.55% 0.63% 0.89% 0.00% 0.00% 64.85%

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 48 20.74% 4.01% 2.77% 3.12% 2.46% 2.31% 1.48% 1.90% 0.46% 0.79% 0.75% 0.65% 0.87% 0.34% 0.51% 0.00% 0.00% 43.15%

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานกัศึกษาและจัดการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 20 2.87% 1.05% 0.50% 0.98% 0.70% 1.02% 1.02% 1.93% 0.17% 0.24% 0.41% 0.50% 0.58% 0.25% 0.01% 0.00% 0.00% 12.23%

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง - 0.70% 0.75% 0.11% 0.65% 0.39% 4.72% 1.27% 0.31% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.10% 0.04% 0.37% 0.00% 0.00% 9.47%

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.5 0.38% 0.10% 0.63% 0.24% 0.25% 0.44% 0.17% 0.15% 0.04% 0.02% 0.20% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.85%

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 7.27% 1.36% 0.37% 0.61% 0.17% 0.25% 0.54% 2.85% 0.02% 0.43% 0.06% 0.57% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 14.56%

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.31% 0.02% 0.04% 0.01% 0.04% 0.02% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68%

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10 7.76% 0.67% 0.40% 0.38% 0.27% 0.27% 0.52% 0.95% 0.04% 0.18% 0.08% 0.37% 0.22% 0.06% 1.35% 0.57% 0.49% 14.58%

6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.5 0.31% 0.00% 0.03% 0.06% 0.03% 0.07% 0.00% 0.12% 0.00% 0.05% 0.04% 0.06% 0.04% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.85%

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.5 0.61% 0.12% 0.02% 0.07% 0.11% 0.02% 0.26% 0.04% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63%

100 40.94% 8.09% 4.87% 6.12% 4.42% 9.12% 5.28% 8.24% 0.75% 1.76% 1.56% 2.41% 2.05% 1.05% 2.28% 0.57% 0.50% 100.00%รวม
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2.) สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ด้าน (ไม่รวมงบลงทุน) 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี

ประเภท-รายการ

ร้อยละ ร้อยละ
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1 ด้านการผลิตบัณฑิต 68 26.08% 5.59% 3.61% 4.53% 3.49% 3.68% 2.76% 4.23% 0.70% 1.14% 1.29% 1.27% 1.60% 0.65% 0.58% 0.00% 0.00% 61.17%

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 48 22.91% 4.42% 3.06% 3.45% 2.72% 2.55% 1.64% 2.09% 0.51% 0.87% 0.83% 0.71% 0.96% 0.37% 0.57% 0.00% 0.00% 47.66%

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานกัศึกษาและจัดการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 20 3.17% 1.16% 0.55% 1.08% 0.78% 1.13% 1.12% 2.13% 0.19% 0.26% 0.45% 0.56% 0.64% 0.27% 0.01% 0.00% 0.00% 13.51%

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.5 0.42% 0.12% 0.70% 0.26% 0.28% 0.48% 0.19% 0.16% 0.04% 0.02% 0.22% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.15%

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 8.03% 1.50% 0.41% 0.68% 0.19% 0.27% 0.60% 3.15% 0.02% 0.47% 0.07% 0.62% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 16.08%

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.35% 0.03% 0.04% 0.01% 0.04% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75%

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10 8.57% 0.75% 0.45% 0.42% 0.30% 0.30% 0.57% 1.05% 0.04% 0.20% 0.09% 0.41% 0.24% 0.06% 1.49% 0.63% 0.54% 16.11%

6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.5 0.34% 0.00% 0.04% 0.06% 0.03% 0.08% 0.00% 0.13% 0.00% 0.05% 0.05% 0.07% 0.05% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.94%

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.5 0.67% 0.14% 0.02% 0.08% 0.12% 0.02% 0.28% 0.04% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80%

100 44.45% 8.11% 5.26% 6.04% 4.45% 4.85% 4.42% 8.76% 0.82% 1.89% 1.71% 2.66% 2.15% 1.11% 2.11% 0.63% 0.55% 100.00%รวม
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ตารางท่ี 8 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน                    และ
แหล่งงบประมาณ 
 

 

 ข้อ 1.1  ข้อ 1.2  ข้อ 1.3
1 ส านักงานอธิการบดี เงินงบประมาณแผ่นดิน      310,637,002            240,000          6,000,000      316,877,002                   -         87,078,400         5,135,500        18,007,400                    -                      -        427,098,302

เงินรายได้        37,664,000        47,935,100          5,716,700        91,315,800         6,321,500       34,984,000           119,100      112,315,800          5,202,000        10,200,000      260,458,200
    348,301,002       48,175,100       11,716,700     408,192,802        6,321,500    122,062,400        5,254,600     130,323,200         5,202,000       10,200,000     687,556,502

2 คณะวิทยาศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน        55,528,927        11,737,400          1,237,000        68,503,327                   -           3,518,900           400,000                    -                      -                      -          72,422,227
เงินรายได้        11,746,400          5,905,500        11,324,500        28,976,400         1,753,600       19,360,000                   -          11,329,600                    -            2,085,000        63,504,600

      67,275,327       17,642,900       12,561,500       97,479,727        1,753,600      22,878,900          400,000       11,329,600                    -           2,085,000     135,926,827
3 คณะเกษตรศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน        42,076,621          2,803,300          1,488,000        46,367,921                   -           4,077,700           500,000            334,500                    -                      -          51,280,121

เงินรายได้          4,408,900          5,625,900            296,000        10,330,800       10,576,700         2,108,800           100,000          6,435,800            582,200            333,000        30,467,300
      46,485,521         8,429,200         1,784,000       56,698,721      10,576,700        6,186,500          600,000         6,770,300           582,200           333,000       81,747,421

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน        37,884,020          7,268,200          5,229,000        50,381,220                   -           1,164,400             50,000            541,100                    -                      -          52,136,720
เงินรายได้        14,521,400          9,172,700          5,670,300        29,364,400         4,013,200         9,144,000             55,100          5,881,200            963,000          1,189,700        50,610,600

      52,405,420       16,440,900       10,899,300       79,745,620        4,013,200      10,308,400          105,100         6,422,300           963,000         1,189,700     102,747,320
5 คณะศิลปศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน        24,613,840          1,923,100            120,000        26,656,940                   -           1,195,000           680,000            182,200                    -                      -          28,714,140

เงินรายได้        16,669,100          9,880,500          6,368,800        32,918,400         4,250,000         1,652,000                   -            4,418,600            498,000          1,764,900        45,501,900
      41,282,940       11,803,600         6,488,800       59,575,340        4,250,000        2,847,000          680,000         4,600,800           498,000         1,764,900       74,216,040

6 คณะเภสัชศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน        27,914,741          9,174,600        57,851,300        94,940,641                   -           1,687,000           100,000            293,700                    -                      -          97,021,341
เงินรายได้        10,842,400          7,990,400        21,462,000        40,294,800         7,352,000         2,470,000           252,300          4,231,600          1,154,100            339,500        56,094,300

      38,757,141       17,165,000       79,313,300     135,235,441        7,352,000        4,157,000          352,300         4,525,300         1,154,100           339,500     153,115,641
7 คณะบริหารศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน          4,938,180          1,674,500                    -            6,612,680                   -           4,333,100           160,000                    -                      -                      -          11,105,780

เงินรายได้        19,935,200        15,373,300        21,387,300        56,695,800         2,820,000         4,770,100           251,800          8,694,600                    -            4,298,300        77,530,600
      24,873,380       17,047,800       21,387,300       63,308,480        2,820,000        9,103,200          411,800         8,694,600                    -           4,298,300       88,636,380คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม

 ข้อ 6  ข้อ 7  ผลรวมท้ังหมดท่ี ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ
ข้อ 1

รวม ข้อ1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5
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ตารางท่ี 8 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน                    และ
แหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

 ข้อ 1.1  ข้อ 1.2  ข้อ 1.3
8 เงินงบประมาณแผ่นดิน          2,542,680          7,561,300          4,177,500        14,281,480                   -         16,330,700                   -                      -                      -                      -          30,612,180

เงินรายได้        29,283,900        24,876,000            979,000        55,138,900         2,451,100       31,589,400                   -          15,937,600          1,993,300            680,000      107,790,300
       31,826,580        32,437,300          5,156,500        69,420,380         2,451,100       47,920,100                   -          15,937,600          1,993,300            680,000      138,402,480

9 เงินงบประมาณแผ่นดิน          1,436,180            855,000                    -            2,291,180                   -             379,000           100,000                    -                      -                      -            2,770,180
เงินรายได้          6,363,600          2,034,900            141,000          8,539,500           677,600                   -               32,000            610,900              30,000                    -            9,890,000

         7,799,780          2,889,900            141,000        10,830,680           677,600           379,000           132,000            610,900              30,000                    -          12,660,180
10 คณะนิติศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน          1,432,000            720,200            206,800          2,359,000                   -             398,000                   -                      -                      -                      -            2,757,000

เงินรายได้        11,819,500          3,306,200            501,500        15,627,200           270,000         6,781,400             30,000          3,005,100            759,700            289,200        26,762,600
       13,251,500          4,026,400            708,300        17,986,200           270,000         7,179,400             30,000          3,005,100            759,700            289,200        29,519,600

11 คณะรัฐศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน            964,060            748,900                    -            1,712,960                   -             445,000             50,000                    -                      -                      -            2,207,960
เงินรายได้        11,678,700          6,146,400            149,600        17,974,700         3,291,600           570,000             30,000          1,311,300            698,000            130,000        24,005,600

       12,642,760          6,895,300            149,600        19,687,660         3,291,600         1,015,000             80,000          1,311,300            698,000            130,000        26,213,560
12 คณะพยาบาลศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน          2,598,549          8,369,300                    -          10,967,849                   -               83,000           100,000                    -                      -                      -          11,150,849

เงินรายได้          8,267,900              93,500                    -            8,361,400         4,036,800         9,408,000             35,300          6,242,400          1,081,200              85,000        29,250,100
       10,866,449          8,462,800                    -          19,329,249         4,036,800         9,491,000           135,300          6,242,400          1,081,200              85,000        40,400,949

13 ส านักวิทยบริการ เงินงบประมาณแผ่นดิน        12,372,900          4,141,200                    -          16,514,100                   -               80,000                   -              212,200                    -                      -          16,806,300
เงินรายได้          2,200,000          5,586,200          1,763,000          9,549,200             10,000           100,000         3,150,000          3,400,700            746,400            636,600        17,592,900

       14,572,900          9,727,400          1,763,000        26,063,300             10,000           180,000         3,150,000          3,612,900            746,400            636,600        34,399,200
14 เงินงบประมาณแผ่นดิน          2,657,400            404,700                    -            3,062,100                   -             510,600                   -                70,800                    -                      -            3,643,500

เงินรายได้          3,035,700          3,740,600            671,000          7,447,300             20,000             95,600             54,900            872,200            176,000          5,281,400        13,947,400
         5,693,100          4,145,300            671,000        10,509,400             20,000           606,200             54,900            943,000            176,000          5,281,400        17,590,900

15 เงินงบประมาณแผ่นดิน                    -                      -                      -                      -                     -                     -                     -                81,600                    -                      -                81,600
เงินรายได้          8,645,400            120,600          6,231,100        14,997,100               5,000           140,000             65,300        22,641,700            306,500              37,000        38,192,600

         8,645,400            120,600          6,231,100        14,997,100               5,000           140,000             65,300        22,723,300            306,500              37,000        38,274,200
16 สถานปฏิบัติการโรงแรม เงินรายได้                    -                      -                      -                      -                     -                     -                     -            9,600,000                    -                      -            9,600,000

                   -                      -                      -                      -                     -                     -                     -            9,600,000                    -                      -            9,600,000
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เงินรายได้                    -                      -                      -                      -                     -                     -                     -            8,275,600              80,000                    -            8,355,600

                   -                      -                      -                      -                     -                     -                     -            8,275,600              80,000                    -            8,355,600
ผลรวมท้ังหมด 724,679,200    205,409,500    158,971,400       1,089,060,100 47,849,100    244,454,100   11,451,300    244,928,200    14,270,400     27,349,600     1,679,362,800 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม

ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

ส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม

ส านักวิทยบริการ ผลรวม

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว ผลรวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม

 ข้อ 6  ข้อ 7  ผลรวมท้ังหมดท่ี ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ
ข้อ 1

รวม ข้อ1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5



๒๖ 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายรับ กับรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายรับ กับรายรับจริงเป็นระยะๆ เพื่อจัก
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
                    ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ และหลักสูตรแบบบูรณา
การการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพ่ือมิให้รายได้ในการจัดการเรียนการสอนลดลงและส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

   - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

        ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๕ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๕)   
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรอง
การส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอ
เสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน              
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๕) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓ คน 
 ๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๒ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
 
 
 

         จึงเสนอ... 



๒๗ 
  
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๕) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
         อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การ
ปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘  
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  มีนักศึกษา
ในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๒ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๕๒ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๒ รุ่น จ านวน ๗๙ คน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถน าไปใช้ในการท าวิจัยและ
ร่วมสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใน
อุตสาหกรรมหรือองค์กร มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลาศึกษา ๒ ปี แต่ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
จ านวน ๕ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               
๑๖ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๘ คนต่อปี (แผน ก แบบ ก ๑ 
จ านวน ๓ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๓๗,๑๐๐ 
บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อภาค
การศึกษา คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

                   การปรับปรุง… 



๒๘ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓              
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เพ่ือพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงครั้ง
นี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุง
หลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้วจ านวน ๑๔ รุ่น มีจ านวนนักศึกษา 
ในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๗๙ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น จ านวน ๓๔ คน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
จุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการสร้างงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและสามารถต่อยอดความรู้ในท้องถิ่นและยกระดับสู่สากล  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร ๓ ปี ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 
๑.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๗ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
บังคับ ๑๒ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบ
ทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๕ คนต่อปี              
(แบบ ๑.๑ จ านวน ๓ คน และแบบ ๒.๑ จ านวน ๒ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 
๓๗,๓๓๐.๖๗ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อภาคการศึกษา คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและ 
            สอดคล้อง… 



๒๙ 
  
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง  ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เพ่ือพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
                    

    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต    
      อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๓  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังไม่
มีนักศึกษาในหลักสูตร และไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรปริญญาโท ๒ ปี  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเป็นพหุวิทยาการที่น าองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขา วิชา
เทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมาผสมผสานเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิต 
ที่มีความรู้ด้านการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ วัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนคุณภาพและความปลอดภัย 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมและธุรกิจ              
ด้านอาหาร อย่างมีศักยภาพ และอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและต่อสังคม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น แผน ก แบบ ก  ๑ ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์  
จ านวน ๓๖ หน่วยกิต และ แผน ก แบบ ก ๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 
จ านวน ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต               
                  การจัดการเรียน… 



๓๐ 
  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวั น-เวลาราชการและ/หรือ 
นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี  (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒จ านวน ๕ คน)  
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๓๓,๓๖๔ บาทต่อคนต่อปี  เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา                 
ภาคการศึกษาปกติ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ นักศึกษาแผนการเรียน แผน ก                 
แบบ ก ๒ ต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน เฉพาะในปีการศึกษาที่ ๑ โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๖,๕๐๐ 
บาทต่อคน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน  มีตัวบง่ชี้ผล 
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรม
อาหาร 
 การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - เห็นด้วยกับการสอนแบบออนไลน์ และผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์  ซึ่งหากเป็นไปได้ก็ควรเสริมสร้าง
องค์ความรู้เชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในหลักสูตร  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

   ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๕ รุ่น                      
มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๐๖ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๖ รุ่น จ านวน 
๖๘ คน (แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖๘ คน) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรวิชาการ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  บัณฑิตศึกษา                        
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเคมี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา   
                   ใช้ระยะเวลา… 



๓๑ 
  
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต (กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๕ 
หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ
สื่อสารภาษาไทย  ได้ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและนอกวัน-เวลา
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๑๕ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 
จ านวน ๑๑๖,๑๙๒ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/
ภาคการศึกษา คิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๓ คน และมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากรองศาสตราจารย์พรพรรณ พึ่งโพธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การขอปรับปรุ งหลักสูตรดั งกล่ าว ผ่ านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                                   
ครั้ งที่  ๑๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย                                                 
ครั้ งที่  ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ๓.๔ กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ                                      
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไป จะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

  ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓  ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้วจ านวน ๑๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๔๖ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๐ รุ่น จ านวน ๒๓ คน (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๖ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิต
นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเคมี สามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทาง
เคมีแก่สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา  
               ผู้ส าเร็จ… 



๓๒ 
  
ผู้ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสู ตร แบบ ๑.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต  ประกอบด้วย  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้ อยกว่ า  ๔  หน่ วยกิต  
(ไม่น ามานับหน่วยกิต)  และหมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต  ใช้เวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษาและไม่
เกิน ๖ ปีการศึกษา แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต (หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่
น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน 
๖ ปีการศึกษา และแบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต (หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต)  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งรับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบ
ทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและนอกเวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศก
ระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๒,๗๘๓ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาค
การศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก รองศาสตราจารย์
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สังกัด                   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุ งหลักสู ตรดั งกล่ าว  ผ่ านการ เห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                               
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒     
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไป จะได้ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
       

 ๔.๓.๖  การเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุข  เสนอขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุม    สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว หลักสูตรนี้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒   

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว่า
จะสามารถเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านสาธารณสุขท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ท างานด้านสาธารณสุขใน 

       การแก้ปัญหา… 



๓๓ 
  
การแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขชุมชน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย และร่วมสร้างนวัตกรรมด้าน
สาธารณสุข เพ่ือจัดการสุขภาพชุมชน เป็นหลักสูตรเต็มเวลาใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิต   
ตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน             
๑๒ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน – เวลาราชการและหรือ
นอก วัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๐ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๑๐ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตนักศึกษา จ านวน ๕๗,๕๕๐ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 
๓๐,๐๐๐ บาท/คน คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  จันทร์นวล อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะท างาน เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย                       
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ CHECO และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณา
รับทราบหลักสูตรในระบบตามล าดับ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พิจารณาจ านวนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้                      
ปีละ ๑๐ คนนั้น จะมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มของ
จ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในอนาคตด้วย    
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๓.๗  การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา ๑๑๑๕ ๘๕๗ หัวข้อพิเศษทาง 
 ชีววิทยาสัตว์ (Special Topics in Animal Biology) ๒(๒-๐-๖) และขอเพิ่ม   
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิด
รายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา ๑๑๑๕ ๘๕๗ หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสัตว์ (Special Topics in Animal 
Biology) ๒(๒-๐-๖) และขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ๑.๑ เป็นรายวิชา… 



๓๔ 
  

๑.๑ เป็นรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีววิทยา 
๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
      ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๑.๓ ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อพิเศษในเนื้อหาและเทคนิคที่ทันสมัยทางชีววิทยาของสัตว์ ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มี
กระดูกสันหลัง  

Special topics in updated contents and modern techniques for animal biology, 
invertebrate animals and vertebrate animals  

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ           
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอเปิดรายวิชา ๑๑๑๕ ๘๕๗ หัวข้อพิเศษ
ทางชีววิทยาสัตว์ (Special Topics in Animal Biology) ๒(๒-๐-๖) หน่วยกิต และขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก           
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ล าดับต่อไปจะเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส  
     ชื่อและเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และเกณฑ์ 
     การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๐ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส ชื่อและเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๐ หลักสูตร ได้แก ่

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

จากการส ารวจและตรวจสอบข้อมูล มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร พบว่า มีรหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมวดวิชาเฉพาะ และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้เป็น
ผลดีต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา จึงขอปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไข
รายวิชาและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง 

    จึงเสนอ... 



๓๕ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา เงื่อนไขรายวิชา
และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร โดยเริ่มผลตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ล าดับต่อไปจะเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงช่ือ     
       รายวิชาค าอธิบายรายวิชา และจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนของ  
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดวิทยาลัย 
      แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอเพ่ือพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับทราบการรับรองหลักสูตรผ่านระบบ 
CHECO เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับปรุงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๑๙๐๑ ๓๒๒ การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์ เพ่ือให้ครอบคลุม
และก้าวทันสถานการณ์การพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ในทุกมิติ 

ทั้งนี้ การขอปรับปรุงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับ
ต่อไปจะเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกอ.เดิม) พิจารณารับทราบ
การปรับปรุงในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์ 
       การประเมินผลของรายวิชา  จ านวน ๒  หลักสูตร  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

      ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 

          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 

       พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลของรายวิชา จ านวน ๒ หลักสูตร  สังกัด
คณะรัฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

                ๑. หลักสูตร... 



๓๖ 
  

  ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑) เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
จ านวน ๑ รายวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น S หรือ U  เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นไปใน
วัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) เพ่ิมเติมค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณี 
รายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น S หรือ U เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓) ปรับปรุงองค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 
 

 ๒. หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑) เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ รายวิชา 
๒๓๐๑ ๔๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) จ านวน ๑ รายวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น S หรือ U 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นไปในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๒) เพ่ิมเติมค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ รายวิชา ๒๓๐๑ 
๔๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) กรณีรายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น S หรือ U เพ่ือให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 ๓) ปรับปรุงองค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาจ านวน ๒ หลักสูตร สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๑๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       แผนการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
       การสาธารณสุข  

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

                      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การปรับปรุงแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปรับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
รายวิชาในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น และรายวิชาใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย การจัดการเรียนการสอนของทั้ง
สองรายวิชาตามแผนการศึกษาดังกล่าว ตรงกับแผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 

 

            สิ่งแวดล้อม… 



๓๗ 
  
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๑๙๐๒ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา และรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ส่งผลต่อภาระงานการสอนของอาจารย์ผู้สอนทั้งสอง
รายวิชาที่รับผิดชอบการสอนทั้ง ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงท าให้ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามแผนการศึกษา จึงขอปรับแผนการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย รายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

- ย้ายรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้น
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

- ย้ายรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้น       
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
      การขอปรับปรุงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุข  ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

                ๔.๓.๑๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       เกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา จ านวน ๔ หลักสูตร 
       สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา จ านวน ๔ หลักสูตร รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ หลักสูตร: สาขาวิชา ครั้งที่/วันที่  
สภาอนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สป.อว. 
รับทราบหลักสูตร 

รายละเอียดการปรับปรุง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
วันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ 
สป.อว. ผ่านระบบ 

CHECO 
(สป.อว. ส่งกลับแก้ไข
วันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๒) 

๑. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของ
รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา ๑๓๐๕ ๒๑๕ การฝึกงาน
ส ารวจภาคสนาม และ ๑๓๐๕ ๓๙๐ 
การฝึกงาน  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 
S หรือ U เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนและ



๓๘ 
  

ที ่ หลักสูตร: สาขาวิชา ครั้งที่/วันที่  
สภาอนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สป.อว. 
รับทราบหลักสูตร 

รายละเอียดการปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ิมค าอธิบายในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ  
กรณีรายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น  
S หรือ U เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
วันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๑ 

รอหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบ
ผ่านระบบ CHECO 

ก่อน 

๑. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของ
รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา ๑๓๐๕ ๒๑๕ การฝึกงาน
ส ารวจภาคสนาม และ ๑๓๐๕ ๓๙๐ 
การฝึกงาน  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น  
S หรือ U เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวน การเรียนการสอนและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ิมค าอธิบายในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ  
กรณีรายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น  
S หรือ U เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

คณะรัฐศาสตร ์
๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  
วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ 
สป.อว. ผ่านระบบ 

CHECO 
(สป.อว. ส่งกลับแก้ไข
วันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๒) 

๑. เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล 
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ รายวิชา  
๒๓๐๑ ๔๐๒ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวน ๑ รายวิชา โดยมี
เกณฑ์การประเมินเป็น S หรือ U 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นไปในวัตถุประสงค์
ของรายวิชาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ิมเติมค าอธิบายในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ ได้แก่ รายวิชา ๒๓๐๑ 



๓๙ 
  

ที ่ หลักสูตร: สาขาวิชา ครั้งที่/วันที่  
สภาอนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สป.อว. 
รับทราบหลักสูตร 

รายละเอียดการปรับปรุง 

๔๐๒  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณี
รายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น S หรือ 
U เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓. ปรับปรุงองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อ
หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 

๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
วันที่ ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ 
สป.อว. ผ่านระบบ 

CHECO 
(สป.อว. ส่งกลับแก้ไข
วันที่ ๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒) 

๑. เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
๑ รายวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมิน
เป็น S หรือ U  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นไป
ในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ิมเติมค าอธิบายในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีรายวิชา
ที่มีผลการประเมินเป็น S หรอื U 
เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓. ปรับปรุงองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อ
หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่  
      สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
      ๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบ
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
               ๔.๓.๑๓  การปรับปรุง... 



๔๐ 
  

   ๔.๓.๑๓  การปรับปรุง กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียด 
       ของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยปรับปรุงข้อมูลหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อย่อย 
๔.๒.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ๔.๒.๔ ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ และ ๔.๒.๕ การจัดเวลาและตารางสอน 
(หน้า ๗๑-๗๒) ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
จัดการสหกิจศึกษาไทยที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ตามมาตรฐานของการจัดการสหกิจศึกษาไทย และช่วยให้การออกฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และการ
ปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น
ไป ล าดับต่อไปจะได้ส่งข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป     

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๑๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 
       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา   คณะวิศวกรรมศาสตร์             
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ และอยู่
ระหว่างรอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO  โดยขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
๑ ) แก้ไขรหัสรายวิชา หมวดศึกษาทั่ วไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน  ๑ วิชา คือ  

จากเดิม ๑๑๐๓ ๑๓๓ รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Daily Life) เป็น ๑๑๐๐ ๑๓๓ รังสีในชีวิตประจ าวัน 
(Radiation in Daily Life) เนื่องจากรหัสรายวิชาไม่ตรงตามโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
 

      ๒) เพ่ิมรายวิชา… 



๔๑ 
  

๒) เพ่ิมรายวิชาที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรลงในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาวิศวกรรม
เครือข่าย จ านวน ๑ รายวิชา คือ ๑๓๐๖ ๔๗๔ ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และไร้สาย (Mobile and Wireless 
Communication Systems) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

   ๑) แก้ไขรหัสรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน ๑ วิชา คือ  
         จากเดิม ๑๑๐๓ ๑๓๓ รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Daily Life)  
          เป็น ๑๑๐๐ ๑๓๓ รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Daily Life)  
  ๒) เพ่ิมรายวิชาที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรลงในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาวิศวกรรม

เครือข่าย จ านวน ๑ วิชา คือ ๑๓๐๖  ๔๗๔ ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และไร้สาย  (Mobile and Wireless 
Communication Systems)  
     ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบ
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๑๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
             จ านวน ๓ หลักสูตร  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 
๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
การตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากนายธรรมวิมล สุขเสริม
ได้รับมอบหมาย 
ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐  จึ ง
ปรับเปลี่ยน เป็นนายชวพจน์ ศุภ
สาร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๔๒ 
  
ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ จึงขอปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
 ๑) เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุทัย อันพิมพ์ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒) ปรับเปลี่ยน นายธรรมวิมล สุข
เสริม จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ๓) ปรับเปลี่ยน นางสาวนรา หัต
ถสิน และ นางพรพิพัฒน์ แก้วกล้า 
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๘ มกราคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา
พร พรไตร  
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอ่ืน  
จึงปรับให้ นายประเสริฐ ผางภูเขียว 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดับ
ต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณารับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 

                ๔.๓.๑๖  การปรับปรุง… 



๔๓ 
  

   ๔.๓.๑๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๑  
       หลักสูตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์- 
       และการสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

                 รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  น าเสนอเ พ่ือพิจารณา   คณะวิทยาศาสตร์                              
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์  
วุฒิ เสลา ไปเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต จึงปรับเป็นนางสาว
สุภาพ  ตาเมือง  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

๑๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์  
วุฒิ เสลา ไปเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต จึงปรับเป็นนางสาว
สุภาพ  ตาเมือง  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะศิลปศาสตร์ 
๓ หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น
และการสื่อสารหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙ 
กรกฏาคม 
๒๕๖๐ 

ส่ ง ใน ระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่  
๗  มี น า ค ม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ เสียชีวิต  
จึงปรับเป็น Ms. Kumiko Mishima แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๔ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวชิาอนามัย
สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ 
หลาบค า 
จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึง
ปรับเป็นนายสง่า ทับทิมหิน แทน 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 



๔๔ 
  
ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๕ หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๗
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ 

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั่น
วงศ์ ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงปรับเป็นนางสาว
ปัณฑิตา สุขุมาลย์ แทน  

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖ ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม

ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ส่ ง ใน ระบบ 
CHECO 
เ มื่ อ วั น ที่  ๑ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๖๒ 

๑) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์อนิรุตต์ 
มัทธุจักร์ ขอออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอ่ืน
ในภาควิชาได้เข้ามาท าหน้าที่ จึงปรับเป็น 
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง 
๒) เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิชญ์  
เตชะเจษฎารังษี ลาออกจากราชการ จึง
ปรับเป็น 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์อภินันต์  นามเขต 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาวชิา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ส่ ง ใน ระบบ 
CHECO 
เ มื่ อ วั น ที่  ๑ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๖๒ 

๑) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์อนิรุตต์ 
มัทธุจักร์ ขอออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอ่ืน
ในภาควิชาได้เข้ามาท าหน้าที่ จึงปรับเป็น 
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง 
๒) เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิชญ์  
เตชะเจษฎารังษี ลาออกจากราชการ จึง
ปรับเป็น 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์อภินันต์  นามเขต 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๘ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒๗ 
มกราคม 
๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างรอ
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รับทราบใน

ระบบ 
CHECO 

เนื่องจากรองศาสตราจารย์สถาพร โภคา  
จะ เกษี ยณอายุ ร าชกา ร ในวั นที่  ๓๐ 
กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓  จึ ง ป รั บ เ ป็ น ร อ ง
ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๔๕ 
  
ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๙ ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม
ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๖ 
มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๒๖ 
กันยายน 
๒๕๕๙ 

เนื่องจากรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  
ขันติยวิชัย ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงปรับ
เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน แทน 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๑๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๖ 
มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๒๖ 
กันยายน 
๒๕๕๙ 

เนื่องจากรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  
ขันติยวิชัย ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงปรับ
เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน แทน 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

คณะรัฐศาสตร์ 
๑๑ ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร

บัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๓๐ 
กรกฏาคม 
๒๕๕๙ 

ส่ ง ใน ระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่ ๒๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

ปรับ ใ ห้นางสาวศิ ริสุ ดา  แสนอิว  เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเนื่องจากส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  
และปรับให้นายศรัณย์  สุ ดใจ ไปเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนเนื่องจากมี
ปัญหาด้านสุขภาพ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

 

 ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑๑ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
           ๔.๓.๑๗  การปรับปรุง... 



๔๖ 
  

๔.๓.๑๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๓ หลักสูตร 
     สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๑ )  เ นื่ อ ง จ า กอ า จ า รย์ ย้ า ย สั ง กั ด ไ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน ๑ 
คน คือ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล  
๒) อาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน ๓ 
คน คือ    
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส ลอศิริกุล  
    ๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์
ธนากร  
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ธรรมแสง  
๓) ปรับไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไป
ตาม เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
จ านวน ๒ คน คือ  
   ๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์
รัตน์  
   ๒. นางบุษบา บัวค า  
๔) ปรับเพิ่มเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน 
ของหลักสูตรและวิชาเอก จ านวน ๕ คน 
คือ  
   ๑. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์  
   ๒. นางสาวนิมมานรดี  พรหมทอง  
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  สุวรรรณลี  
   ๔. นางสาวอารีรัตน์ ลุนผา  
   ๕. นายชวลิต ศิริบูรณ์  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๖ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

๑ )  เ นื่ อ ง จ า กอ า จ า รย์ ย้ า ย สั ง กั ด ไ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน ๑ 
คน คือ รองศาสตราจารย์ 
วัชรพงษ์ วัฒนกูล  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๔๗ 
  
ล าดับ

ที่ 
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๒) อาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน ๓ 
คน คือ  
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส ลอศิริกุล  
   ๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์
ธนากร  
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ธรรมแสง  
๓) ปรับไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไป
ตาม เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
จ านวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์อริยา
ภรณ์  
พงษ์รัตน์  
๔) ปรับเพิ่มเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน 
ของหลักสูตรและวิชาเอก จ านวน ๖ คน 
คือ  
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุบผา  ใจเที่ยง  
   ๒. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์  
   ๓. นางสาวนิมมานรดี  พรหมทอง  
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  สุวรรรณลี  
   ๕. นางสาวอารีรัตน์  ลุนผา  
   ๖. นายชวลิต  ศิริบูรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชี ว ภ า พ  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม 
๒๕๖๓ 

๑. ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลย์
ชิญาภัท  อริยะเชาว์กุล อาจารย์ผู้สอน ให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในด้านชีววิทยาและ
การแพทย์ 
๒. ปรับเพิ่มนางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ์ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้ครอบคลุมในสาขาสัตววิทยา 
๓. ปรับ เปลี่ ยนนายณฐพล ทองปลิ ว 
อาจารย์ผู้สอน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๔๘ 
  
ล าดับ

ที่ 
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๔. ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดหทัย  
เพชรช่วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕. ปรับเพิ่มนายปรัชญาพร วันชัย ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ครอบคลุม
ในสาขาสัตววิทยา 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับ
หลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือ
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๑๘  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีมีจ านวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐  
     ของรายวิชา ๑๕๐๑ ๔๐๐ นิติเภสัชและจรรยาบรรณ และ ๑๕๐๗ ๕๒๑  
     การตลาดยา  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติให้รายวิชา ๑๕๐๑ ๔๐๐ นิติเภสัชและจรรยาบรรณ ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๑๕๐๗ ๕๒๑ 
การตลาดยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๕) มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตามที่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘                  
โดยการด าเนินการส่วนใหญ่ของหลักสูตรได้ด าเนินเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘                 
ตามความทราบแล้วนั้น  ทั้งนี้ ขออ้างถึงหนังสือที่ อว ๐๒๒๔/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือ เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ความว่า กรณีก าหนดให้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้  

 

                     หากรายวิชา… 



๔๙ 
  
หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็
สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้อง ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ท าการตรวจสอบการจัดตารางเรียนตารางสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษโดยยึดแนวปฏิบัติอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยพบว่ามี ๒ รายวิชา คือ ๑๕๐๑ ๔๐๐ นิติเภสัชและจรรยาบรรณ และ ๑๕๐๗ ๕๒๑ 
การตลาดยา โดยรายวิชานี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สาขาย่อยเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร  ทั้งนี้ ปัจจุบันการค านวณสัดส่วนอาจารย์ในหลักสูตรจะใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา FTES ให้มีสัดส่วนอาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จ านวน ๗ คน  แต่ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา            
มีอาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์สังคมเกษียณอายุราชการไป ๑ คน ลาศึกษาศึกษาต่อ ๒ คน เหลืออาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหารอยู่ปฏิบัติงานจริงเพียง ๔ คน ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร เพ่ือมาทดแทน
จ านวน ๒ อัตรา มารายงานตัวปฏิบัติงานแล้ว จ านวน ๑ อัตรา และอยู่ในระหว่างรับสมัครเพ่ิมอีก ๑ อัตรา ซึ่งยังไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารไม่เพียงพอ ท าให้
คณะเภสัชศาสตร์มีความจ าเป็นในการเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม เพ่ือมาสอนในรายวิชา ๑๕๐๑ ๔๐๐ นิติเภสัชและจรรยาบรรณ ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยชั่วโมงการสอน
โดยอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๙ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของรายวิชา และชั่วโมงการสอนโดย
อาจารย์พิเศษ จ านวน ๒๑ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐  และเพ่ือมาสอนในรายวิชา ๑๕๐๗ ๕๒๑ การตลาดยา 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยชั่วโมงการสอนแบบบรรยายของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 
๙ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ชั่วโมงการสอนแบบอภิปรายร่วมกันของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและอาจารย์
พิเศษ จ านวน ๑๒ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๖ ของรายวิชา และชั่วโมงการสอนแบบบรรยายของอาจารย์พิเศษ 
จ านวน ๒๔ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔  ซึ่งทัง้ ๒ รายวิชาข้างต้นมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้รายวิชา ๑๕๐๑ ๔๐๐ นิติเภสัชและ
จรรยาบรรณ และรายวิชา ๑๕๐๗ ๕๒๑ การตลาดยา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
        

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      - 
  
 
 
 
 
 

         ระเบียบวาระท่ี  ๕… 



๕๐ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


