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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑1/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๔. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๗. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑๘. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
                                    ผู้ไม่มาประชุม…  



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๕. นายพัน  พงษ์ผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๗. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ  
  ส านักวิทยบริการ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ  
  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๑. นายชาติชาย  เมาลีชาต ิ นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ 
 

       ๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์...   



๓ 
  

๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
๕. นายพัน  พงษ์ผล 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
     

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ  ผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
     

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 

      ๑.๒.๒  การจัดท า... 



๔ 
  

  ๑.๒.๒  การจัดท าบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  
     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ  
     เขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา  
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ ามันกัญชาสกัดเย็น  
     เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 
           คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ                            
เขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของ
น้ ามันกัญชาสกัดเย็น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือรับทราบการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล  รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 
ที่อยู ่  ๘๕ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี     

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๕๘ ๖๔๖๘ 
E-mail phanunch@gmail.com 

 

กิจกรรมที่เคยได้ด าเนินการรว่มกัน 
มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  กับ เขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการ
สอน งานวิจัยและการบริการวิชาการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

แผนการด าเนินงานร่วมกัน 
๑. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

๑.๑ สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๑.๒ ติดตาม รวบรวม ประมวล สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๑.๓ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลทางกายภาพและทางธรณีวิทยาของกัญชาและสารสกัดน้ ามันกัญชา 
๑.๔ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอ่ืน 

๒. ภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพ่ือการเกษตร 
๒.๒ ค้นคว้า พัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจาก

การค้นคว้า พัฒนาทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม 
๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี  ด้านเกษตรกรรม และการจัดการ 

แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
๓. ภารกิจ... 

mailto:phanunch@gmail.com


๕ 
  
๓. ภารกิจของเขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข 

๓.๑ ค้นคว้า พัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจาก
การค้นคว้า พัฒนาทางเกษตรกรรม 

๓.๒ ร่วมมือในการก าหนดพื้นที่ปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ 
๓.๓ ด าเนินการแปรรูป และพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาสกัดเย็น  
๓.๔ อ านวยความสะดวก ในการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมพ้ืนที่ 

๔. ภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาสกัดเย็นไปใช้ในทางการแพทย์ 
๔.๒ สร้างภาคีเครือข่ายด้านงานวิจัย เพ่ือให้ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยจากการท างานร่วมกัน 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ ามันกัญชาสกัดเย็น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 

๒. มีวัตถุประสงค ์
๑. ศึกษาวิจัยองค์ความรู้การรักษาโรคด้วยน้ ามันกัญชาสกัดเย็นและบูรณาการจัดการเรียนการสอนทาง 
    การแพทย์และการสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ 
๒. ให้การบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ ามันกัญชา 

  สกัดเย็น ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย 
๓. รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฯ  

๑. มีความร่วมมือด้านการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและ
สภาเกษตรกรแห่งขาติ 

๒. มีความร่วมมือด้านการแปรรูปและพัฒนาต ารับจากน้ ามันกัญชาสกัดเย็น ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ  

๓. มีความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยทางคลินิก จากน้ ามันกัญชาสกัดเย็น ภายใต้ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔. มีความร่วมมือด้านพัฒนาการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้น้ ามันกัญชาสกัดเย็น และสมุนไพรได้อย่าง
ปลอดภัย ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕. ผลจากการด าเนินการความร่วมมือ 
๑) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต ารับผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาสกัดเย็น ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวง
สาธารณสุข 
๒) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ทรัพย์สินทางปัญญา องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาสกัดเย็น  
- ผลงานเผยแพร่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ 
                       ๓) สภาเกษตรกร… 



๖ 
  

๓) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
- ทรัพย์สินทางปัญญา สายพันธุ์กัญชา ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข 

๔) เขตสุขภาพท่ี ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข 
    - ทรัพย์สินทางปัญญา สายพันธุ์กัญชาร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
    - ทรัพย์สินทางปัญญา ต ารับผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาสกัดเย็น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต 

อ านาจเจริญ 
๖. ก าหนดให้บันทึกความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ลงนามคือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ  

๑. นายแพทย์สุรพร  ลอยหา  ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๒. นายแพทย์ธงชัย  กีรหัตถยากร  ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
๓. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ต าแหน่ง ประธาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดี 
 

          จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ โปรดทราบ การจัดท าบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพ  
ที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ ามันกัญชา     
สกัดเย็น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การขอรับใบอนุญาตการใช้สารสกัดจากกัญชาเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย เป็นต้น อีกทั้ง จัดท าข้อมูลสถิติปริมาณที่มีอยู่ ปริมาณที่น าไปใช้ และปริมาณคงเหลือ 
ของสารสกัดจากกัญชา เพ่ือควบคุมการน าไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการปลูกและพัฒนา
สายพันธุ์เพ่ือน ามาใช้ภายใต้ความร่วมมือฯ ดังกล่าวของเกษตรกร ซึ่งจะต้องบันทึกและจัดท าข้อมูลของปริมาณ                        
ที่น ามาใช้จากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เพ่ือป้องกันการปลูกท่ีเกินกว่าปริมาณท่ีจะน ามาใช้ภายใต้ความร่วมมือฯ  

 

  มติที่ประชุม     รับทราบ  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๑.๒.๓  แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            ผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานหรือกรรมการหรือวิทยากรในภารกิจของ 
            มหาวิทยาลัย 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
มีหนังสือประทับตราที่ อว 0233.1(1.20)/ว 740 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
และในก ากับและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (มีผลใช้บังคับ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559) ซึ่งสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 
                 ประการแรก... 



๗ 
  
  ประการแรก การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย  
การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ ให้แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุมหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่หากไม่ประสงค์จะให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ได้รับแต่งตั้งดังกล่ าวได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุมหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใด ให้ระบุขอบเขต 
การไม่เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 
  ประการที่สอง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในงานด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการนั้น  
หากประสงค์จะให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้ง มีสิทธิได้รับค่า ตอบแทน 
เบี้ยประชุมหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดตามระเบียบของทางราชการ ให้แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่หาก  
ไม่ประสงค์จะให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  
เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยระบุขอบเขตการไม่เบิกค่าตอบแทน 
เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว หรือให้แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
   2) เพ่ือให้การปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหนังสือ
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง จึงเห็นควรน า
เรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเวียนให้ คณะและ
หน่วยงาน รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒  

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
      - 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2562 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
                   อุบลราชธานี… 



๘ 
  
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                             
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

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

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 การน าเสนอ                                         
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ 30 กันยายน 2562 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,937.10                 
ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 1,755.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.58 ของสินทรัพย์                   
รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 2,181.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.42 ของสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,937.10 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 99.22 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.52 ของหนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 3,837.88 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 97.48 ของหนี้สินและส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 1,713.20 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 931.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
54.36ของรายได้ทั้งสิ้น และรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน 781.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ45.64 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายได้ทั้งสิ้ นลดลงจากปีก่อน จ านวน 155.66 ล้านบาท โดยลดลงของรายได้จากรัฐบาล                            
จ านวน 92.06 ล้านบาท และรายได้ อ่ืน ลดลงจ านวน 63.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                                   
จ านวน 1,688.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 75.08 ล้านบาท โดยลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                           
จ านวน 29.33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค จ านวน 16.19 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 24.26 ล้านบาท พบว่าในรอบระยะเวลาดังกล่าว รายได้และค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับรอบระยะเวลา          
12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

    2. งบการเงิน… 



๙ 
  

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 

 2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

 3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  (UBUFMIS)  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

     ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
           และการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
                คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน 
สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และ            
ข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
          เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ -             
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                 
ที่ ๗๑๖.๑/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้นไป บัดนี้คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดย
สรุปดังนี้ 

     ๑ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
รายได้จากการด าเนินงาน 

          รายได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ                     ๒,๔๘๙,๑๗๖.๐๐ บาท 
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา              ๘,๑๒๔,๖๗๒.๕๐ บาท 
รายได้จากแหล่งอ่ืน                ๑,๐๔๖,๑๔๖.๗๙ บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน                  ๑๑,๖๕๙,๙๙๕.๒๙ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    ๗,๘๗๙,๖๒๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน                ๒๑๒,๖๙๕ บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ           ๒,๔๘๙,๑๗๖.๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าใช้สอย            ๑,๑๗๓,๒๘๔.๐๑ บาท 

           ค่าใช้จ่าย… 



๑๐ 
  

ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ                  ๑๔๐,๙๐๔.๙๗ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค                ๔๒๒,๖๗๙.๗๔ บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ           ๔๙,๕๐๐ บาท 
ค่าเสื่อมราคา                  ๘๕๖,๖๘๐.๘๙ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน         ๑๓,๒๒๔,๕๔๐.๖๑ บาท 
รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       (๑,๕๖๔,๕๔๕.๓๒) บาท 

 

 ๒ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
สินทรัพย์รวม              ๗,๑๑๑,๐๒๐.๒๗ บาท 
หนี้สินรวม                  ๓๑,๙๘๖,๘๐๖.๒๘ บาท 
ส่วนของทุนรวม             (๒๔,๘๗๕,๗๘๖.๐๑) บาท 

 

           ๓ รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              ๓.๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามรายงานการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
พบว่ามีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน เป็นเงินจ านวน ๑,๕๖๔,๕๔๕.๖๐บาท   หรือขาดทุน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน   ๖,๑๒๙,๔๔๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๓๘  สาเหตุหลักมาจากการด าเนินงานของคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายได้ลดลง 
          - รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น  ๑๑,๖๕๙,๙๕๕.๒๙ บาท ลดลง ๔,๕๘๖,๒๕๒.๔๖ บาทหรือ 
ร้อยละ ๒๘.๒๓ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมากจาการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีลงบัญชีการรับรู้รายได้  
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น    ๑๓,๒๒๔,๕๔๐.๖๑ บาท เพิ่มขึ้น  ๑,๔๐๐,๖๙๒.๐๗ บาท 
หรือร้อยละ ๑๑.๘๕  เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมากจากการบันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   

๓.๒ ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
            - สินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มีสินทรัพย์รวม  ๗,๑๑๑,๐๒๐.๒๗ เพ่ิมข้ึน ๔๓๘,๔๓๙.๓๗ บาท หรือร้อยละ ๖.๕๗ เมื่อเทียบจากปีก่อน  โดยส่วนใหญ่
มาจาก สินทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่น เงินฝากกองคลัง  และ ครุภัณฑ์ 

- หนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหนี้สินรวม 
๓๑,๙๘๖,๘๐๖.๒๘ บาท ลดลงจากปีก่อน ๗๑๖,๒๔๙.๙๗ บาท หรือร้อยละ ๒.๑๙ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่หนี้สิน
มาจากเงินยืมระยะยาวจากม.อุบลฯ  

- ส่วนทุนรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ติดลบ  
๒๔,๘๗๕,๗๘๖.๐๑บาท ลดลง ๑,๑๕๔,๘๖๙.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  สาเหตุหลักเกิด
จากมีทุนเพิ่มขึ้น และรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลง 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและ
การเงิน รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             ที่ประชุม… 
 



๑๑ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดต้ังคณะท างานเพ่ือท าหน้าที ่ดังนี้ 

๑.๑ วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน                
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาท และ
ภารกิจขององค์กร 

๑.๒ วิเคราะห์สถานะทางการเงิน โดยในส่วนภาครายรับ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงนั้น เป็นผลมาจากหลักสูตรสาขาวิชาใด และรายรับจากการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ควรพิจารณา
ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะน ามาซึ่งรายได้ของคณะที่มากขึ้น ส าหรับภาครายจ่าย ในเบื้องต้นควร
พิจารณาด าเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ  

ทั้งนี้ ควรพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มี
แนวคิดและมุมมองที่กว้างขวางในเชิงธุรกิจ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ค าปรึกษาใน
การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้คณะท างานก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  

๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ จากเดิม ที่มีสามสาขาวิชาเอก ให้คงเหลือเพียงสาขาวิชาเอกเดียว             
ซึ่งจะใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรลดลง จาก เก้าคน เหลือเพียง ห้าคน และจัดการศึกษาในรูปแบบของกลุ่มวิชาแทน 
รวมทั้ง พิจารณาการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) หรือหลักสูตรที่จะบูรณาการกับคณะต่างๆ        
เพ่ือท าให้หลักสูตรมีความโดดเด่น  และมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน รายงานผลการ
วิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และ              
มอบมหาวิทยาลัย และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

    ๔.๑.๒.๑  การปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
                คณะศิลปศาสตร์ 

        ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอปรับแผนการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการ
พัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีข้อเสนอแนะให้คณะศิลปศาสตร์รายงานแผนด าเนินงานการเปิดหลักสูตรดังกล่าว 
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการรับ 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ความละเอียด
ทราบแล้วนั้น 

ในการนี้ กองแผนงาน ใคร่ขอรายงานแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ 
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. เหตุผล… 



๑๒ 
  

๑. เหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 
1) ความต้องการของศิษย์เก่าในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2) หลักสูตรที่จะเปิดเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย รองรับผู้เรียนในหลายศาสตร์ เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนา นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
นโยบายประเทศ 

3) ความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีชื่อเสี่ยงเป็นที่ยอมรับเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เดียวกัน เป็นจุดยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมรกต               
ซึ่งไม่เพียงรองรับผู้เรียนชาวไทย แต่ผู้เรียนในประเทศลาวและกัมพูชาต่างมีโอกาสในการเข้ามาเรียนได้ด้วย 

4) บุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้าง
เครือข่ายในการสนับสนุนการศึกษาและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

๒. ข้อมูลประกอบ 
1) การส ารวจความต้องการของผู้เรียน 

1.1) แบบส ารวจออนไลน์ ผ่าน Google Form 
1.2) การส ารวจแบบสอบถามจากศิษย์เก่า 
1.3) การส ารวจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย จ านวน 50 คน 
ผลจากการส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียน พบว่า มีผู้สนใจและต้องการเรียนในระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 8 คน โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าท่ีเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ (ประเทศลาว) จ านวน 5 คน 
สนใจศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน โดยผลจากการส ารวจมีความ
ต้องการศึกษาต่อในสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนามากที่สุด 

2) คู่เทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนส าหรับวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งตอบโจทย์ผู้เรียนที่ก าลังท างานได้ 

มากกว่า โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการในตาราง แม้อัตราค่าธรรมเนียมจะสูงกว่ามหาวิทยาลัยใน
ระดับเดียวกัน แต่มหาวิทยาลัยดังกล่าวส่วนใหญ่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ (เสาร์ -อาทิตย์) ซึ่งมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า รายละเอียดดังตาราง 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  (เหมาจ่าย)  35,000 25,000 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉลี่ย 35,000 – 40,000 25,000 – 30,000 
คู่เทียบ : ค่าธรรมเนียมหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอื่นๆ (หลักสูตร
ปกติ) 

  

- หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55,000 27,500 
- หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25,000 19,000 
- หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 12,600 – 20,000 
- หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 25,000 + 

(หน่วยกิตละ 3,500) 
13,500+ 

(หน่วยกิตละ 1,500) 
 

หมายเหต ุ: ข้อมูลคูเ่ทียบ ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2562 
 
 

 ๓) จุดแข็ง... 



๑๓ 
  

3) จุดแข็งหลักสูตร 
3.1) ด้านบุคลากร : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้

ความสามารถในการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และหลายท่านมี
ชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในด้านสังคมศาสตร์ 

3.2) ด้านเครือข่าย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถสร้างความร่วมมือในการขอรับทุน
สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้นอกหลักสูตรในระดับนานาชาติ 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.3) ด้านนโยบาย : หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ ออกแบบเพ่ือให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงและประยุกต์องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งตอบ
โจทย์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 ๓. แผนการบริหารงบประมาณหลักสูตร 
1) การบริหารบุคลากร 

สาขาการพัฒนาสังคม มีบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งท าให้การใช้จ่ายในส่วน
ของงบบุคลากรมีค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่กระทบงบประมาณด้านบุคลากร นอกจากนี้ หลักสูตรวางแผนการบริหารจัด
การเงินงบประมาณ ดังนี้ 

2) แผนบริหารงบประมาณ 
ระดับปริญญาโท  
       

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เรียกเก็บ/เทอมละ 25,000 บาท 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 
ขึ้นไป 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,300 - - - - 
ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต - - - 2,300 - 
ค่าธรรมเนียมรายภาค/ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 8,500 8,500 8,500 8,500 - 
ค่ารักษาสถานภาพ 6,500 บ. ให้มหาวิทยาลัย 
4,000 บาท 

- - - - 4,000 

ส่วนที่เหลือให้มหาวิทยาลัย 10% 1,420 1,650 1,650 1,420 250 
ส่วนแบ่งคณะ 12,780 

*คิดเป็น 
51.12% 

14,850 
*คิดเป็น 
59.4% 

14,850 
*คิดเป็น 
59.4% 

12,780 
*คิดเป็น 
51.12% 

2,250 
*คิดเป็น 
34.61% 

แบ่งเป็นเงินรายได้ส าหรับใช้จ่ายในคณะ 20% 2,556 2,970 2,970 2,556 450 
ใช้จ่ายในหลักสูตร 80% 10,224 11,880 11,880 10,224 1,800 

 

หมายเหตุ :  1. อ้างถึง “ระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 
      2. อ้างถึง “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนยีมระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559” ประกาศ         
ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 โดยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนยีมตามที่งานวิชาการแจ้งด้วยวาจาว่ามีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมใหม่ 
 

 จากตาราง พบว่า หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี หลักสูตรจะมีงบประมาณในการบริหารรวม
ทั้งสิ้น 44,208 บาทต่อคน (เฉลี่ย 11,502 บาท/คน/เทอม) โดยเงินจ านวนดังกล่าวใช้ในการบริหารงบประมาณใน
หลักสูตรเฉลี่ยตามนักศึกษารายหัว ดังนี้ 
            ๑. ค่าสอบ... 



๑๔ 
  
  ๑. ค่าสอบเค้าโครง/สอบจบ  10,000 บาท/คน* 
(โดยค านวณเผื่อในกรณีต้องสอบมากกว่า 1 รอบ + 2,000 ในกรณีนี้เฉลี่ยกับคนที่ไม่ต้องสอบมากกว่า 1 รอบ) 
(การจ่ายค่าตอบแทนอ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562) 
 ๒. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  4,800/คน (400 บาท/หน่วยกิต*12) 
 ๓. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  2,400 บาท/คน (200บาท/หน่วยกิต) 
 ๔. ค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน (ถ้ามี)  4,000 บาท/คน 
                    (ในกรณีนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากสาขาการพัฒนาสังคมมีบุคลากรเพียงพอ) 
 ๕. ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร     4,000 บาท/คน 
                    (จ่ายในกรณีที่มีระเบียบรองรับและมีจ านวนนักศึกษาเพียงพอ) 
 ๖. การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร  8,000 บาท/คน (2,000บาท/คน/เทอม) 
 ๗. การส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ 1 ครั้ง 8,000 บาท/คน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
 ๘. การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการอาจารย์ภายในหลักสูตร 2,000 บาท/คน 
 รวม     43,100 บาท 
 

 จากรายการการบริหารงบประมาณในหลักสูตรดังกล่าว หากเปิดหลักสูตร หลักสูตรจะสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับปริญญาเอก  
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

เรียกเก็บ/เทอมละ 
35,000 บาท 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5  
 

เทอม 6  
 

เทอม 7  
 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,300 - - - - - - 
ค่าข้ึนทะเบียน
บัณฑิต 

- - - - - 2,300 - 

ค่าธรรมเนียมราย
ภาค/ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 - 

ค่ารักษาสถานภาพ 
6,500 บ. ให้
มหาวิทยาลัย 
4,000 บาท 

- - - - - - 4,000 

ส่วนที่เหลือให้
มหาวิทยาลัย 10% 

2,420 2,650 2,650 2,650 2,650 2,420 250 

ส่วนแบ่งคณะ 21,780 
*คิดเป็น 

62.22% 

23,850 
*คิดเป็น 
68.14% 

23,850 
*คิดเป็น 
68.14% 

23,780 
*คิดเป็น 
68.14% 

23,780 
*คิดเป็น 
68.14% 

23,780 
*คิดเป็น 
68.14% 

2,250 
*คิดเป็น 
34.61% 



๑๕ 
  

แบ่งเป็นเงินรายได้
ส าหรับใช้จ่ายในคณะ 
20% 

4,356 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 450 

ใช้จ่ายในหลักสูตร 
80% 

17,424 20,070 20,070 20,070 20,070 20,070 1,800 

 

หมายเหตุ :  1. อ้างถึง “ระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 
               2. อ้างถึง “ระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนยีมระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559” ประกาศ            
ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 โดยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนยีมตามที่งานวิชาการแจ้งด้วยวาจาว่ามีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมใหม่ 
 

จากตาราง พบว่า หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี หลักสูตรจะมีงบประมาณในการบริหารรวมทั้งสิ้น 
115,128 บาทต่อคน (เฉลี่ย 11,502 บาท/คน/เทอม) โดยเงินจ านวนดังกล่าวใช้ในการบริหารงบประมาณใน
หลักสูตรเฉลี่ยตามนักศึกษารายหัว ดังนี้ 
 ๑. ค่าสอบเค้าโครง/สอบจบ 12,000 บาท/คน* 
 (โดยค านวณเผื่อในกรณีต้องสอบมากกว่า 1 รอบ + 4,000 ในกรณีนี้เฉลี่ยกับคนที่ไม่ต้องสอบมากกว่า 1 รอบ) 
 (การจ่ายค่าตอบแทนอ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562) 

๒. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 18,000/คน (500 บาท/หน่วยกิต*36) 
๓. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 9,000 บาท/คน (250บาท/หน่วยกิต) 

         ๔. ค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน (ถ้ามี) 10,000 บาท/คน 
                (ในกรณีนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากสาขาการพัฒนาสังคมมีบุคลากรเพียงพอ) 
 ๕. ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร  4,000 บาท/คน 
                (จ่ายในกรณีที่มีระเบียบรองรับและมีจ านวนนักศึกษาเพียงพอ) 
 ๖. การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร 30,000 บาท/คน (5,000 บาท/คน/เทอม) 
 ๗. การส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ 2 ครั้ง 20,000 บาท/คน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
            ๘. การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการอาจารย์ภายในหลักสูตร 5,000 บาท/คน 
 รวม 108,000 บาท 
 

 จากรายการการบริหารงบประมาณในหลักสูตรดังกล่าว หากเปิดหลักสูตร หลักสูตรจะสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นโดยหลักสูตรการพัฒนาสังคม มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 15 คน มีอัตราการรับเข้า คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จึงไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบกับ
แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และเป็นหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นโดยหลักสูตรการพัฒนาสังคม           
เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 

      ระดับ... 



๑๖ 
  

ระดับปริญญาตรี 
- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน

หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 
19.67  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 222.50 คน (2) 
   น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา               
อัตรา 1 : 25 คน  

(1)  + (2)   =  242.17  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  9.68 
 

 - จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงเท่ากับ 10 คน ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์
ภายในหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 14 คน   
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x ระดับบัณฑิตศึกษา) 

         = 242.17 + (1.8 x (10+5))/24 
         = 242.17 + 1.125 
         = 243.29  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า           = 243.29/25 
                        = 9.73 
 

หากหลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา ระดับปริญญาโท – เอก ได้รับอนุมัติแผนการรับนักศึกษาและ
เปิดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน 3 คน (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกัน)  

ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 13 คน (ระดับปริญญาตรี 10 คน + ระดั บ
บัณฑิตศึกษา 3 คน) ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 14 คน รายละเอียดแผนด าเนินงานการพัฒนา
หลักสูตรและการเปิดหลักสูตร 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์  

  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ก ากับ ติดตาม ดูแล จ านวนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับ

นักศึกษาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 
      
                   ๔.๑.๒.๒  พิจารณา...

         



๑๗ 
  

      ๔.๑.๒.๒  พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียม 
         การศึกษา ส าหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มี 
         คุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           
ระดับปริญญาตรี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม ประจ าการศึกษาปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
สอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
 ในการนี้ จึงใคร่ขอน าเรียนที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิ เศษและกลุ่มโควตา
ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตา
ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
  

 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
       ๑) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบแนวทางและบทบาทของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับกฎหมายการ
อุดมศึกษา ตามที่ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเสนอ และมีมติมอบหมายให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย                                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับ
คณะท างานในส่วนของมหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานต่อไป 
                ๒) มหาวิทยาลัย… 



๑๘ 
  
    ๒) มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเลือกคณะท างานในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบ
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ด าเนินการจัดท า ร่าง แผนการตรากฎหมายล าดับรองและการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย มาท าหน้าที่เป็นประธาน  
หรือกรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  
ในหนังสือประทับตรา ที่ อว 0233.1(1.20)/ว 740 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานดังกล่าว ต้องพิจารณาแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
    ๓) ในการนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  จึงน าเสนอที่ประชุม                         
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               
ในครั้งนี้ 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตามกฎหมายว่าด้วยอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ๒. เห็นควรให้เพ่ิมต าแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นคณะกรรมการ                      
ในข้อ ๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาแก่ผู้เรียนด้วย 

 ๓. เห็นควรให้เพ่ิมต าแหน่ง ประธานสภาอาจารย์  เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           
ทุกคณะด้วย 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แล้วส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

 

  ๔.๒.๒  เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับเป็น 
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

      ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๓ ปริญญาโท ข้อ ๑๐.๓.๓  
              อาจารย์… 



๑๙ 
  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี ชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เรื่อง ข้อ ๑๐.๔ ปริญญาเอก ข้อ ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า             
๕ เรื่อง   

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์เสนอรายชื่อและประวัติผลงาน ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือเสนอเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามบันทึกข้อความ            
ที่ อว ๐๖๐๔.๗/๑๔๔๒๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒๑ ท่าน แบ่งออกเป็น  

 

๑. ระดับปริญญาโท 
๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จ านวน ๓ ท่าน 
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๑๓ ท่าน 
๑.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จ านวน ๓ ท่าน 
๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๙ ท่าน  
๑.๕ สาขาวิชาเคมี จ านวน ๑ ท่าน 
 

๒. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน ๒ ท่าน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หน่วยงานสังกัด 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

๑ ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒ ดร.วรพล สุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๓ ดร.ตระหนัก สมเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑ ผศ.ดร.ร่มเกล้า จันทราษี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๔ ดร.อาทร นกแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖ ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๗ ผศ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๘ ดร.วรารัตน์ วงศ์เก่ีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙ ดร.เดช ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑๐ รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



๒๐ 
  

ที ่ ชื่อ – สกุล หน่วยงานสังกัด 
๑๑ ผศ.ดร.มานะ โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๑๒ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินแหยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๑๓ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
๑ รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ข้าราชการบ านาญ 
๒ ผศ.ดร.กรวิกา  ก้องกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓ ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ ดร.อาทร นกแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔ ผศ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕ ดร.วรารัตน์ วงศ์เก่ีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖ ดร.เดช ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๗ รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๘ ผศ.ดร.มานะ โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๙ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี 
๑ ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและ 

การประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

๑ ๑. ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒ ๒. รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งตั้ง                   
เป็นผู้ เชี่ยวชาญ ส าหรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

        ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๑๔ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๓)   
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงาน 

บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ 

                          จึงใคร.่..  



๒๑ 
  
จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๖๒                     
จ านวน ๑๔ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๓) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๖ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๓ คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
 

 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
 

 ๓. คณะเภสัชศาสตร ์ จ านวน  ๒ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน ๑ คน 
 

 ๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

 ๓. คณะเภสัชศาสตร ์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๔ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๔ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๓)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 

               ระเบียบวาระท่ี ๔... 



๒๒ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 

   อาเซียนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์             
ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓            
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการควบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี              
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ                          
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วย
กิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๓๐ หน่วย
กิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี                    
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาเวียดนามหรือภาษาลาวหรือภาษาเขมร                           
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค 
จัดการเรียนการสอน ในวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 
๒๕,๕๓๐.๐๖ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน หรือคิด
เป็น ๙๖,๐๐๐ บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้   
 ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา              
จากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไป  จะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตรตามล าดับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีคณะศิลป- 

ศาสตร์มีแผนเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ปรับวิสัยทัศน์และเพ่ิมพันธกิจด้านการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตร... 



๒๓ 
  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในเรื่องมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูสมรรถนะสูงซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัย
การให้การศึกษาที่ดี และมีคุณภาพต่อประชาชน และสังคม โดยที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้นจะต้องมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรที่คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการควบคุม และรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพที่บ่งชี้ระดับคุณภาพของสมรรถนะ และจิตวิญญาณความเป็นครู และแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรอง และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ที่สามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ  
 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการผลักดันนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พันธกิจของคุรุสภา และ
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้ก้าว
ทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นการรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต ตลอดจน
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือจากชุมชน และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานทางด้านการศึกษาในภูมิภาค ตลอดจนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ประกอบไปด้วย ๑๐ สาขาวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา                       
พลศึกษา ดนตรีศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาชีพครู ๓๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓ 
หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๓๐๐ คน/ปี แบ่งเป็น ๑๐ วิชาเอก เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน หรือคิดเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ตลอด
หลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คนต่อ
วิชาเอก  

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
       การขออนุมัติ… 



๒๔ 
  

การขออนุมัติ เปิดหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่ านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรม การประจ า                        
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตรตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

       ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูล 
                               ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
                                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์        
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างรอ
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO  
     โดยขอปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จากเดิม “นักศึกษาแผน 
ก แบบ ก๑ ให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก๒ ให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต” เป็น “นักศึกษาแผน ก แบบ ก๑ ให้เลือกเรียนรายวิชาได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ให้เลือกเรียนรายวิชาได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต” เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้พ้ืนฐาน  ในการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรู้หรือศาสตร์ทุกด้านทางวิศวกรรมเครื่องกลในการบูรณาการ สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบันได้  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 
 
 
 
              ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๒๕ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    ๔.๔.๑  หมายแจ้งค าสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ ๓๐๒/๒๕๖๒  

          ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
      ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกรปฏิบัติการ  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

     ๑) ด้วย นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ กับพวกรวม ๒๒ คน ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ยื่นค าฟ้องลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี  เป็นคดีหมายเลขด าที่ 
302/2562 โดยฟ้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 อ้างว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามส าเนาค าฟ้อง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

  2) ต่อมา ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แจ้งว่า ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสั่งรับค าฟ้องไว้
พิจารณาได้หรือไม่ จึงให้ด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (มหาวิทยาลัย) จัดท าค าชี้แจงต่อศาลดังต่อไปนี้ 
(๑) ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินส่วนต่างของเงินเดือนของ          

ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายดังกล่าวเพ่ือไปใช้จัดท าสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า 
ได้เริ่มหักเงินส่วนต่างดังกล่าวไว้ตั้งแต่เม่ือใด อย่างไร ให้ชี้แจงพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 

(๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกฉบับต่อศาล พร้อมทั้งส าเนาทั้งฉบับ จ านวน ๑ ชุด  ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดท าค าชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด พร้อมส าเนา         
ค าชี้แจงและเอกสารหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น อีกจ านวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน 
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งศาล  รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหมายแจ้งค าสั่งศาล ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

1.2.2 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (สภามหาวิทยาลัย) จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกฉบับต่อศาล  ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 
จัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่นอีก               
จ านวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งศาล  รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนาหมายแจ้งค าสั่งศาล ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยได้รับหมายแจ้งค าสั่งศาลทั้งสองฉบับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  และจะ
ครบก าหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองต้องด าเนินการตามค าสั่งศาล ภายในวันอาทิตย์ท่ี 22 ธันวาคม 2562 

3) ส าหรับค าสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชี้แจงว่า ได้เริ่ม
หักเงินส่วนต่างดังกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร ให้ชี้แจงพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี)  นั้น  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ โดยมอบหมายให้ส านักงานกฎหมายและนิติการกับกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดท าค าชี้แจงเพ่ือยื่นต่อศาล 

ส าหรับค าสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดท า    
 

      ค าขอ... 



๒๖ 
  
ค าขอส่งเอกสารหลักฐานต่อศาลเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามเพ่ือยื่นต่อศาลปกครอง
อุบลราชธานีแล้ว โดยมีเอกสารที่จัดส่งดังต่อไปนี้  

(๑) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่  4.4.4 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

(๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 
2556 ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   

(๓) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2556 ระเบียบวาระท่ี 3.3 การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

(๔) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2556 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 
2556 ระเบียบวาระที่ 4.1.2.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556   

(๕) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2557 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 
2557 ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….   

   4) ในการนี้ ส าหรับการด าเนินคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ นั้น มหาวิทยาลัยเห็น 
ว่าเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นเหตุ
เดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอ านาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นผู้มีอ านาจด าเนินคดีปกครองของศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ 302/2562 แทนผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้มีอ านาจลงนามในหนังสือ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าชี้แจงหรือเอกสารอ่ืน ๆ 
มอบอ านาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๒  หรือพิจารณามอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจด าเนินคดีดังกล่าวแทนตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะเห็นสมควร 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและมอบอ านาจให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอ านาจด าเนินคดีปกครองของศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ 302/2562 
แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้มีอ านาจลงนามในหนังสือ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าชี้แจงหรือ
เอกสารอ่ืน ๆ มอบอ านาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุด                        
แทนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒   

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบหมายที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ศึกษาค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว เพ่ือน าไป
ประกอบการด าเนินคดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

๒. มอบมหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการการจัดสรร
งบประมาณในหมวดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส านักงบประมาณจัดสรรนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ส่วนต่างของงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ 

   จัดสรร... 



๒๗ 
  
จัดสรรกับค่าจ้างที่เบิกจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ควรเร่งด าเนินการพัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบอ านาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
อ านาจด าเนินคดีปกครองของศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ 302/2562 แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้มีอ านาจลงนามในหนังสือ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าชี้แจงหรือเอกสารอ่ืนๆ มอบ
อ านาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
และมอบที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

     ๔.๔.๒  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก ่
          บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 วาระที่ 4.4.2  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอนคณะพยาบาลศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสภามหาวิทยาลัย และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา โดยข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

 1. มอบมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือจักได้ให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ 
เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ภาระหน้าที่ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ความรู้ ความสามารถพิเศษที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถในการแสวงหารายได้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะ เป็นต้น 

๒. การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใดๆ คณะ/หน่วยงาน จะต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ภาระ
ค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกท้ังจะต้องศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีสถานะเดียวกันและ/หรือมีสถานะที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากก าหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่เป็นไปตาม
อัตราที่ราชการได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ที่จะได้รับค่าตอบแทนนั้น ๆ ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามท่ีราชการก าหนดไว้ด้วย 

 เพ่ือด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ที่เก่ียวข้องมีดังนี้  
ข้อ ๑๕ เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การใช้เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ ดังนี้ 
... 
(๒) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และค่าใช้จ่าย

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากร  
... 
(๑๑) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
การใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้น าระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม  หากไม่มี

ระเบียบก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

    ๒. มหาวิทยาลัย… 



๒๘ 
  

๒. มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย แยกตามระเบียบราชการ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๒.๑ ระเบียบราชการ 
๒.1.๑ เงินเดือน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (กรณีได้รับ

เงินเดือนในอัตราสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามบัญชีเงินเดือนของระดับต าแหน่งที่ด ารงอยู่) ตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
ก าหนด  

2.๑.๒ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร และเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   ซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ    

๒.๑.3 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ   

๒.๑.๔ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาด
แคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

๒.๒ ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย 
      ๒.๒.๑  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ได้แก่ 

         (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับบุคลากรวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 

๒.๒.๒  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ได้แก่  
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริม

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
๒.๓ โครงสร้างค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

๒.๓.๑ เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบุคลากรตามประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึงขนาดของงาน ( Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ 
(Competency)  

๒.๓.๒ ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบุคลากรตาม
ลักษณะงาน ต าแหน่งงาน สภาพการท างาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนี้สามารถเป็นกลไกในการ
สร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ประกอบด้วยค่าตอบแทนหลายลักษณะภายใต้กฎและ 

    ระเบียบ... 



๒๙ 
  
ระเบียบที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส าหรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

๒.๓.3 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit) 
(1) สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่จัดให้แก่บุคลากร เพ่ือช่วยให้มีความมั่งคงในการ

ด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โครงการสวัสดิการ
เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของทางราชการ บ าเหน็จความชอบ และบ าเหน็จบ านาญ ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นจะ
ประกอบด้วย การลาประเภทต่างๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 

(2) ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่จัดให้ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจ า
ต าแหน่ง และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

๒.๓.4 เงินรางวัลประจ าปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการในลักษณะเงิน
รางวัลประจ าปีของหน่วยงาน โดยมีการจัดสรรให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และเป็น
การเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและบุคลากร โดยส่วนราชการจะมีการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลเป็นประจ าทุกปีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนั้น            
จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้             
คณะ/หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนใด ๆ คณะ/หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ภาระค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะต้อง
ศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีสถานะเดียวกันและ/หรือมีสถานะที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ 
หากก าหนดค่าตอบแทนใด ๆ ที่เป็นไปตามอัตราที่ราชการได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ที่จะได้รับค่าตอบแทนนั้นๆ ต้องมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ราชการก าหนดไว้ด้วยรายละเอียดปรากฏตามร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ให้แก่บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบกองการเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

ลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยก าหนดขั้นตอน วิธีการ ส าหรับคณะ/หน่วยงาน                   
ในการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อีกทั้ง
พิจารณาเพ่ิมเติมค่าตอบแทนลักษณะอ่ืน ให้แกบุ่คลากรที่สามารถบริหารโครงการวิจัย หรือโครงการการบริการวิชาการ 
หรือการให้บริการในลักษณะอ่ืนทั้งจากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรใน
การด าเนินงานด้านดังกล่าวให้เพ่ิมข้ึน 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ จึงส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ต่อไป 

 
                 ระเบียบวาระท่ี  ๕... 



๓๐ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
               ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
      ต าแหน่งว่าง และพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 
      สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งว่าง 
 ๖.๓  รายงานผลการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณา 
        เห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.๔  รายงานผลการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
        แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 ๖.๕  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 

   ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (สายสนับสนุนวิชาการ) 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                         เลิกประชุม… 
 



๓๑ 
  
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 
 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


