
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
       ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ... 



๒ 
  
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๘. นายติ๊ก  แสนบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะศิลปประยุกต์และ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๑. นางธีราพร  ศรีบุญยงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 
๑๒. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
  คณะศิลปศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระที่ ๑... 



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 

  ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   

  ๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
          

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
          

   ๑.๑.๓  การประชุมเพื่อจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  สภามหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือ
จัดท านโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย                   
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี      
โดยวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จักด าเนินการ Retreat  ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และจัดท านโยบายของสภามหาวิทยาลัย ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ส่วนในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                     
จะพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะต่างๆ  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

           การสืบสาน… 



๔ 
  
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                          
เพ่ือโปรดทราบ 

  

มติที่ประชุม         รับทราบ   
           

 ๑.๒.๒  รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
 งบประมาณ 2560 
 

- ย้ายไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและ 
การบริหาร  (เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน)    

 ๑.๒.๓  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ครบก าหนดในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เสร็จสิ้ นแล้ว  จึ ง เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  และให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอรายชื่อต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป นั้น 
 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งส าเนาประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือที่                    
ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๔/๗๑๘  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ทั้งนี้  มีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  
ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

               ๑. ศาสตราจารย์… 



๕ 
  

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
๒. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ 
๓. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
        เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

 ๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่การประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบวงเงิน
ตามประมาณการรายรับ จ านวน 7,529,400.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยมอบ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับแผน งบประมาณรายจ่ายในงบประมาณจ านวนดังกล่าว เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักและงบประมาณส่วนที่ เหลือให้น าไปตั้งจ่ายเป็นงบบุคลากร                            
จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) ส่วนการยืมเงินและแผนการคืนเงินให้คณะศิลปประยุกต์ฯ  
              น าเสนอ… 



๖ 
  
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป และมอบคณะศิลปประยุกต์ฯ น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเงิน
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของคณะในวันที่  26 มกราคม 2561 ต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยร่วมกับ                               
คณะศิลปประยุกต์ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวแล้ว และได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

รายการ ตั้งแผนตาม
ข้อเสนอแนะของ

สภาฯ 

คณะขออนุมัติ
ปรับแผน 

รวม หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,684,123 1,967,418 5,651,541 1. งบประมาณ 3,684,123 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร 
เดือนตุลาคม 2560 – 
กุมภาพันธ์ 2561 (5 เดือน) 
2. รับโอนจากโครงการเงิน
ส ารองจ่ายทั่วไป จ านวน 
1,967,418 บาท เพ่ือเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่เดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2561 
(3 เดือน)  

2. กิจกรรมด้านการเรียน
การสอน 

3,845,277 - 3,845,277 - 

3. โครงการเงินส ารองจ่าย
ทั่วไป 

1,967,418 -1,967,418 - - 

รวม 7,529,400 - 7,529,400  
 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 (4 เดือน) จ านวน 2,746,142 (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น-          
หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 
 

รายการ   งบประมาณ (บาท)  
 ค่าใช้สอย - จ้างเหมาบริการ (2 คน)                42,000.00  
 ค่าประกันประกันสังคม (24 คน)                69,480.00  
 ค่าจ้างชั่วคราว (2 คน)                69,520.00  
 ค่าตอบแทนต าแหน่งทางบริหาร (3 คน)                 58,800.00  
 ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ (1 คน)                44,800.00  
 ค่าจ้างพนักงาน (22 คน)           2,380,120.00  
 ยกยอดมา - งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ เดือน พฤษภาคม 2561                  57,622.00  
 ประมาณการเงินเพ่ิมเงินเดือน รอบ เมษายน 61 คิดจ านวนเท่ากับ
รอบ ตุลาคม 60 คือเพ่ิม 1%  

        57,622.00  

 รวม           2,746,142.00  



๗ 
  
  ดังนั้น งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,397,683 บาท (แปดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 
 

แผนการช าระคืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย 
 

 
   

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  2 ,746 ,142 บาท                                   
(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรพิจารณาแผนการหารายได้และลดค่าใช้จ่าย               
ด้านบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน 

๒. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการแจ้งให้ทุกคณะ  จัดท าแผนการจัดหารายได้และแผนการลดรายจ่ายที่
มีการระบุจ านวนเงินที่จะหาได้หรือลดได้และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว  และน าเสนอที่ประชุม                              
สภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมทุกคณะต่อไป 

๓. อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะห์งบรายได้และงบรายจ่ายที่ควรจะเป็น
ของแต่ละคณะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่คณะต่างๆ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทาง
แผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

  
 มติที่ประชุม   ๑. อนุมัติให้ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 

เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 จ านวน 2,746,142 (สองล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาท-
ถ้วน) 
  ๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการทบทวน
แผนการคืนเงินยืมของคณะใหม่อีกครั้ง  และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
ต่อไป 
         และมอบ… 

รวม
ยืม พ.ศ. 2556 ยืม พ.ศ. 2557 ยืม พ.ศ. 2558 ยืม พ.ศ. 2560 ยืม พ.ศ.2561
600,000.00 8,652,835.79 3,094,790.00 599,620.00 2,746,142.00 15,693,387.79 

1 2565 100,000.00    100,000.00      100,000.00      100,000.00    100,000.00      500,000.00        
2 2566 100,000.00    100,000.00      100,000.00      100,000.00    100,000.00      500,000.00        
3 2567 100,000.00    100,000.00      100,000.00      100,000.00    100,000.00      500,000.00        
4 2568 300,000.00    300,000.00      200,000.00      100,000.00    100,000.00      1,000,000.00      
5 2569 1,000,000.00    300,000.00      100,000.00    200,000.00      1,600,000.00      
6 2570 1,000,000.00    400,000.00      99,620.00     200,000.00      1,699,620.00      
7 2571 1,500,000.00    500,000.00      300,000.00      2,300,000.00      
8 2572 1,500,000.00    700,000.00      400,000.00      2,600,000.00      
9 2573 1,500,000.00    694,790.00      600,000.00      2,794,790.00      
10 2574 1,552,835.79    646,142.00      2,198,977.79      
รวม 600,000.00 8,652,835.79 3,094,790.00 599,620.00 2,746,142.00 15,693,387.79 

จ ำนวน
ปี

ปีงบประ
มำณ

จ ำนวนเงินยืม



๘ 
  
  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
             

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน         
      ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1  

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมมาสก่อน  
  สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา  3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ UBUFMIS ที่มี

หลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 
2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การน าเสนองบ

การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดื อน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 193.61 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.39 (จ าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นจ านวน 114.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
13.46 ซึ่งประกอบด้วย รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจ านวน 118.01 ล้านบาท  

รายการเงินลงทุนระยะสั้น(เงินฝากธนาคารฝากประจ า) เพ่ิมขึ้นจ านวน 1.57 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจ านวน 78.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ครุภัณฑ์) 

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 284.47 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.54 สะท้อนถึงการบริหารการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาตามงวดปีงบประมาณ 

ส่วนทุน (สินทรัพย์สุทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
478.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.03 
 รายได้รวม ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 313.52 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 380.27 ล้านบาท ลดลงจ านวน 66.75 ล้านบาท  
                 คิดเป็น… 



๙ 
  
คิดเป็นร้อยละ 17.55 ซึ่งเกิดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินต่ ากว่าปีก่อน 
จ านวน 40.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับเงินอุดหนุนและบริจาคสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่ ากว่าปีก่อน จ านวน 40.55 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน จึงท าให้รายได้รวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากปีก่อน 
 ค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 287.86 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 306.85 ล้านบาท ลดลงจ านวน 18.99 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.19 ซึ่งเกิดจากการบริหารการจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค  
 จากผลการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 25.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 73.42 ล้านบาท  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
   ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ส าหรับรอบระยะเวลา                      
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (UBUFMIS) 
             3. การวิเคราะห์งบการเงิน 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีที่งบประมาณเงินอุดหนุนและจ านวนเงินบริจาคลดลง  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากประเด็นปัญหาอะไรบ้าง  เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๒.  การรายงานงบการ เงินของมหาวิทยาลัย  ควรมีการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบระหว่ าง                          
รายรับ – รายจ่าย ในรอบปีที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด   
  ๓. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานด้านการวิเคราะห์ระบบการรายงานบัญชีและการ
บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย   โดยมอบนายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง  เป็นที่ปรึกษาในคณะท างานดังกล่าว และ                                            
มอบกองคลังด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานต่อไป 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน 
               เพ่ิมเติม… 



๑๐ 
  
เพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขอ
อนุมัติด้วย ซึ่งในไตรมาสที่ 2 มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,319,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

คณะ/หน่วยงาน ประเภท
รายรับ 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วม
โครงการ 

1. โครงการประชุม
สภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมัยที่ 
40 

ไม่ได้ประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการโดยใช้
งบประมาณจากรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนดังกล่าว 

119,000 

2. โครงการประชุม
วิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

1,200,000 

รวม  1,319,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,319,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ในการรายงานการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี มหาวิทยาลัยควรน าเสนอ
โครงการทั้งหมดในภาพรวม เช่น มีงบประมาณทั้งหมดจ านวนเท่าไหร่ และงบประมาณรายรับมาจากแหล่งใดบ้าง          
เป็นต้น  เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้พิจารณางบประมาณจากโครงการต่างๆ ในภาพรวม  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒  โดยให้เขียนว่าสภามหาวิทยาลัยอาจมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ และสภามหาวิทยาลัย
ควรมีค าสั่งมอบอ านาจให้อธิการบดีด าเนินการดังกล่าว 

๓. คณะ และหน่วยงานต่างๆ ควรด าเนินการประมาณการงบประมาณที่ได้รับจากโครงการบริการวิชา 
การที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกไว้ในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีตั้งแต่ต้นปีไว้ด้วย 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
       รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
       กรณีคณะศิลปศาสตร์ 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน      
                             จ านวน...                 



๑๑ 
  
จ านวน 58 ,303 ,500 บาท (ห้าสิบแปดล้านสามแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินรายได้  จ านวน                      
41,645,800 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจ านวน 99 ,949,300 บาท                
(เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยเงินรายได้ จ านวน 41,645,800 บาท (สี่สิบเอ็ดล้าน-             
หกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ าแนกได้ดังนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งประมาณรายจ่ายร้อยละ 80  26,145,800  บาท   
2) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก   7,500,000   บาท 
3) เงินรายได้คงเหลือสะสม (เพ่ือช าระหนี้ค่าไฟ จัดซื้อครุภัณฑ์         8,000,000   บาท 

                          และปรับปรุงพื้นที่) 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในรูปแบบสมดุล คือ 

ประมาณการรายรับสมดุลกับประมาณการรายจ่าย ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีรายการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานจ านวนมาก ซึ่งเป็น
ผลมาจากการรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปให้กับคณะ/วิทยาลัย ต่างๆ ประกอบกับมี
รายการค่าใช้จ่ายผูกพันที่ต้องประมาณการรายจ่ายไว้ในเบื้องต้น จึงท าให้ไม่สามารถตั้งประมาณการรายจ่ายส าหรั บ
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการ
ตรวจสอบเงินรายได้คงเหลือสะสมร่วมกับกองคลัง ได้ยืนยันยอดเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน 6,607,815.44 บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ทั้งนี้ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 กองแผนงานได้ตรวจสอบยอดเงินรายได้คงเหลือสะสมดังกล่าวอีกครั้งกับกองคลัง พบว่าคณะศิลปศาสตร์มีเงิน
รายได้คงเหลือสะสมเพียงจ านวน 660,291.42 บาท (หกแสนหกหมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) และมี
รายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่คณะ จ านวน 66,302,100.53 บาท (หกสิบหกล้านสามแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบ-
สามสตางค์) โดยมี 3 บัญชี ดังนี้ 

 

ชื่อบัญชี จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
บัญชีกองทุนส ารองคณะศิลปศาสตร์ ม.อบ 40,930,034.68 - 
เงินกองทุนส ารอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ (2) 5,372,065.85 - 
เงินกองทุนส ารอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ 20,000,000 บัญชีฝากประจ า ถอนได้เมื่อครบก าหนด 
รวม 66,302,100.53  

  

 คณะศิลปศาสตร์ มีความจ าเป็นในการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม โดยเป็นเงินรายได้คงเหลือ
สะสมอยู่ที่คณะ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน  1,622,700.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท-
ถ้วน) และเป็นเงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน  
5,424,988.38  บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นจ านวน 
7,047,688.38 บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) และได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) พิจารณาเรียงล าดับความส าคัญของรายการที่ขอเสนองบประมาณ 
2) พิจารณาปรับลดรายการ น าเสนอเฉพาะที่จ าเป็นเร่งด่วน 

        ๓)  พิจารณา... 
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3) พิจารณาเพิ่มรายละเอียดเหตุผล ความจ าเป็น ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
4) พิจารณาบริหารงบประมาณเพ่ือให้งบประมาณเพียงพอส าหรับการบริหารงานในปีถัดไป 
5) พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับนโยบายการจัดสรรที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยข้างต้น

แล้ว โดยพิจารณาปรับลดรายการและงบประมาณ คงเหลืองบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน  
5,636,133.90 (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) โดยเป็นเงินรายได้คงเหลือ
สะสมอยู่ที่คณะ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 1,103,300.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และ
เป็นเงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัย เ พ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 
4,532,833.90 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) ยอดเงินรายได้คงเหลือ
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 6,607,815.44 บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสี่-
สตางค์) และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน660,291.42 บาท (หกแสนหกหมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท-               
สี่สิบสองสตางค์) โดยเรียงล าดับความส าคัญของรายการและน าเสนอเฉพาะที่จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ิมเติมรายละเอียดเหตุผล 
ความจ าเป็น ประกอบกับเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณกับนโยบายการจัดสรรที่มหาวิทยาลัยก าหนด                   
สรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณที่คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 
  

กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ที่อยู่คณะฯ 1,103,300.00 
    1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1,103,300.00 
2. ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ที่อยู่มหาวิทยาลัย 4,532,833.90 
    2.1 โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 2,265,355.52 
    2.2 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 100,000.00 
    2.3 โครงการประกันคุณภาพ 157,240.00 
    2.4 โครงการวิเทศสัมพันธ์ 42,600.00 
    2.5 โครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 155,000.00 
    2.6 โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ 1,609,638.38 
    2.7 โครงการพัฒนาบุคลากร 203,000.00 
รวมทั้งสิ้น 5,636,133.90 

  

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ตามตารางท่ี 2 – 3 
 
 
 
                    ตารางที่ ๒...
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ที่อยู่คณะฯ 

 

จ ำนวนหน่วย   รำคำต่อหน่วย   งบประมำณ จ ำนวนหน่วย  รำคำต่อหน่วย  งบประมำณ
(2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8)=(7)-(4) (9)

1. ขออนุมัติใช้เงินรำยได้คงเหลือสะสม ท่ีอยู่คณะฯ
1.1      415,000.00 362,000.00 -53,000.00

1 เคร่ือง     25,000.00         25,000.00                  -                    -                    -   -25,000.00
1.1.1 1 เคร่ือง     30,000.00         30,000.00 1 เคร่ือง 29,000.00 29,000.00 -1,000.00 ทดแทนเคร่ืองเดิมทีช่ ำรุด ซ่อมแซมบ่อย มอีำยุกำรใช้งำน

 13 ปี
1.1.2 9 เคร่ือง     40,000.00       360,000.00 9 เคร่ือง 37,000.00 333,000.00 -27,000.00 ทดแทนเคร่ืองเดิมทีช่ ำรุด  มอีำยุกำรใช้งำน 13 ปี ไม่

สำมำรถซ่อมแซมได้
1.2     750,000.00 462,000.00 -288,000.00

1. มอีำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี
2. อุปกรณ์บำงอย่ำงเสียหำยไมส่ำมำรถซ่อมบ ำรุงได้
3. อุปกรณ์เก่ำ อำจท ำให้เกิดปัญหำไฟฟ้ำลัดวงจร/ใช้
ไฟฟ้ำส้ินเปลือง

1.3       86,800.00 86,800.00                  -   
1.3.1 7 ตัว       3,000.00         21,000.00 7 ตัว 3,000 21,000.00                  -   
1.3.2 7 ตัว       2,700.00         18,900.00 7 ตัว 2,700 18,900.00                  -   
1.3.3 7 ตู้       3,400.00         23,800.00 7 ตู้ 3,400 23,800.00                  -   
1.3.4 7 ตู้       3,300.00         23,100.00 7 ตู้ 3,300 23,100.00                  -   

1.4      312,500.00 192,500.00 -120,000.00
1.4.1 8 เคร่ือง     20,000.00       160,000.00 4 เคร่ือง 20,000 80,000.00 -80,000.00 1. ซ้ือเติมเพ่ิมตำมขนำดห้องเรียนและส ำหรับห้องเรียนใหม่

1.4.2 2 ตัว     20,000.00         40,000.00 -               -               -               -40,000.00 2. ทดแทนครุภัณฑ์เดิมทีช่ ำรุดเนื่องจำกอำยุกำรใช้งำน
1.4.3 5 ตู้ 4,300.00      21,500.00         5 ตู้ 4,300 21,500.00                  -   
1.4.4 4 เคร่ือง 4,000.00      16,000.00         4 เคร่ือง 4,000 16,000.00                  -   
1.4.5 5 เคร่ือง 15,000.00    75,000.00         5 เคร่ือง 15,000 75,000.00                  -   

1.5       58,400.00 -58,400.00
1.5.1 7 ตู้ 8,000.00      56,000.00         -               -               -               -56,000.00
1.5.2 โต๊ะพับส ำหรับทำนอำหำร 2 ตัว 1,200.00      2,400.00          -               -               -               -2,400.00

  รวม   1,622,700.00 1,103,300.00 -519,400.00

เสนอกรรมกำรบริหำร

เคร่ืองฉำยทึบแสง

เคร่ืองฉำยภำพ LCD Projector

ทีวีจอแบน 55 นิ้ว พร้อมติดต้ัง
ตู้ล ำโพงพร้อมเคร่ืองขยำยในตัว

เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 12,000 
ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศในห้องเรียนและห้องพักอำจำรย์

(1)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เคร่ืองขยำยเสียง

เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหลัง

ครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียน

ตู้เย็น 7 คิว

1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องพักอำจำรย์
      750,000.00     25,000.00 30 เคร่ือง

ทดแทนครุภัณฑ์เดิมและซ้ือเพ่ิมเติมส ำหรับบุคลำกรใหม่
โต๊ะท ำงำน
ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก
ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนทึบ

เสนอสภำฯ 

21 เคร่ือง 22,000.00 462,000.00

เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 18,000 
BTU
เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24,000 
BTU

เหตุผลควำมจ ำเป็นกิจกรรม/รำยกำร ส่วนต่ำง

-288,000.00
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ที่อยู่มหาวิทยาลัย  
 

 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)

โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะ
ศิลปศำสตร์

         728,100.00 3,091,329.48         โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะศิลปศำสตร์ 2,265,355.52       -825,973.96

   ค่ำใชส้อย          528,100.00 917,483.48               ค่ำใชส้อย 915,955.52          1,527.96            
กิจกรรมในหลักสูตร ภำคเรียนที่ 2/2560 805,955.52 ใชใ้นกำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำหลักสูตรปริญญำตรี เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและเสริมสร้ำง

กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนท่ี เป็นกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำฝึกงำน,
กิจกรรมจิตอำสำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้,กิจกรรมกำรวำงแผนจัดน ำเท่ียวเพ่ือกำร
เป็นมัคคุเทศก์ภำคสนำม,กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนทกัษะทำงวิชำกำรและ
วิชำชพีทำงกำรทอ่งเท่ียวและกำรโรงแรม,อบรมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ,
กิจกรรมกำรพัฒนำทกัษะกำรพูด,กิจกรรมเสริมทักษะเสริมสร้ำงด้ำนกำรวิจัยแก่
อำจำรย์และนักศึกษำ,กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และเผยแพร่วัฒนธรรมญ่ีปุ่นในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น
 แบ่งเป็นกำรจัดสรรให้แต่ละหลักสูตร ตำมสัดส่วนนักศึกษำหลักสูตรนั้นๆ จ ำนวน 10 
หลักสูตร

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรปริญญำตรี
เวียดนำมและกำรส่ือสำร

30,000.00

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร ปริญญำโท 
ภำษำไทยและกำรส่ือสำร

15,000.00            

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร ปริญญำโท ลุ่ม
น้ ำโขง

15,000.00            

โครงกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะ
ศิลปศำสตร์ โควตำรับตรงผ่ำนทปอ.

40,000.00 เพ่ือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในคณะศิลปศำตร์โควต้ำรับตรง  4 รอบ(ค่ำอำหำร
กลำงวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ นักศึกษำชว่ยงำน คนละ 50 
บำท รอบละไม่เกิน 10,000 บำท/รอบ)

โครงกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะ
ศิลปศำสตร์ โควตำรับผ่ำนส่วนกลำง 
Admissions

10,000.00 เพ่ือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในคณะศิลปศำตร์ Admissions 1 รอบ(ค่ำอำหำร
กลำงวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ นักศึกษำชว่ยงำน คนละ 50 
บำท)

ส่วนต่ำง

เพ่ือใชใ้นกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนรอบ 5ปี ใชส้ ำหรับจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/กรรมกำรท่ีปรึกษำ ไม่เกินหลักสูตรละ 4 ทำ่นๆละ 
1,500 บำท/วัน และไม่เกิน 4 วัน/หลักสูตร รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมจ่ำยจริง

เหตุผลควำมจ ำเป็น
เสนอสภำฯเสนอกรรมกำรบริหำรฯ

1
(1)

โครงกำร



๑๕ 
  

 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)

   ค่ำตอบแทน          200,000.00 2,173,844.00            ค่ำตอบแทน 1,349,400.00 -824,444.00
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบโครงร่ำง/
วิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท จ ำนวน 5 
หลักสูตร

100,000.00 เพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบโครงร่ำง/วิทยำนิพนธ์นักศึกษำระดับปริญญำโท
(สอบวิทยำนิพนธ์ คร้ังละ 8,000 บำท/คน สอบโครงร่ำง คร้ังละ 4,000 บำท/คน)

กิจกรรมในหลักสูตร ระดับปริญญำโท 
จ ำนวน 5 หลักสูตร

80,000.00 เพ่ือใชใ้นกำรจัดกิจกรรมในหลักสูตรระดับปริญญำโท จ ำนวน 5 หลักสูตร ละ 
15,000 บำท 1.หลักสูตรภำษำไทย 2.หลักสูตรนวัตกรรมกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
3.หลักสูตรกำรสอนภำษำอังกฤษ 4.หลักสูตรภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงศึกษำ และ5.หลักสูตร
ประวัติศำสตร์ ตลอดปีงบประมำณ

ค่ำสอนระดับปริญญำโท 396,000.00 เพ่ือจ่ำยค่ำสอนอำจำรย์ระดับปริญญำโท ภำคกำรศึกษำ2/2560  แบ่งเป็น 
1.หลักสูตรสอนภำษำอังกฤษ เบิกจ่ำยชั่วใมงละ 800 บำท ไม่เกิน 45ชม.ต่อภำค
กำรศึกษำ (จ ำนวน ๘ รำย) เป็นเงินจ ำนวน 2๘๘,๐๐๐ บำท
2.หลักสูตรนวัตกรรมท่องเที่ยว,หลักสูตรภำษำไทย เบิกจ่ำยชั่วโมงละ 400 บำท ไม่
เกิน 45ชม.ต่อภำคกำรศึกษำ (จ ำนวน ๓ รำย/หลักสูตร) เป็นเงินจ ำนวน ๑๐๘,๐๐๐ 
บำท

ค่ำตอบแทนผู้ชว่ยสอน (ภำคเรียนท่ี 
2/2560)

524,400.00  ค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้ชว่ยสอน 2/2560 
1. หลักสูตรภำษำตะวันตก 8 รำย 450,000 บำท
2. หลักสูตรภำษำเวียดนำม 1 รำย 19,200 บำท
3. หลักสูตรสังคมศำสตร์ 2 รำย 25,200 บำท
4. หลักสูตรภำษำไทย 1 รำย 30,000 บำท 

ค่ำตรวจกระดำษค ำตอบ 90,000.00  เพ่ือใชส้ ำหรับเบิกจ่ำยค่ำตรวจกระดำษค ำตอบ ทั้งแบบปกติและ แบบ OMR ภำค
กำรศึกษำ 2/2560

ค่ำสอนเกิน (ภำคเรียนท่ี 2/2560) 159,000.00 เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำสอนเกิน ภำระงำนอำจำรย์ ภำคกำรศึกษำ2/2560 
1.สำขำตะวันตก จ ำนวน 6 รำย(ภำระงำนสอนเกิน จ ำนวน 5 รำยๆละ 2 หน่วยกิ
ตต่อสัปดำห์*15สัปดำห์*400บำท/ชม. และจ ำนวน 1 รำยๆละ 3 หน่วยกิต*15
สัปดำห์*400บำท/ชม. คิดเป็นเงิน 78,000 บำท )
2.สำขำตะวันออก จ ำนวน 3 รำย(ภำระงำนสอนเกิน จ ำนวน 2 รำย สอนเกิน 3 
หน่วยกิตต่อสัปดำห์*15สัปดำห์*400บำท/ชม. และจ ำนวน 1 รำย สอนเกิน 7.5 
หน่วยกิตต่อสัปดำห์*15สัปดำห์*400บำท/ชม. คิดเป็นเงินรวม 81,000 บำท) ตำม
เอกสำรประกอบกำรประชุมหมำยเลข 5

เสนอกรรมกำรบริหำรฯ เสนอสภำฯ
ส่วนต่ำง เหตุผลควำมจ ำเป็น

โครงกำร

(1)



๑๖ 
  

 
 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)

โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ
คณะศิลปศำสตร์

         350,000.00 100,000.00            โครงกำรพัฒนำนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ 100,000.00          -                     

   ค่ำใชส้อย          350,000.00 100,000.00            โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์

100,000.00          

โครงกำรประกันคุณภำพ            70,000.00 157,240.00            โครงกำรประกันคุณภำพ 157,240.00          -                     
   ค่ำใชส้อย            70,000.00 157,240.00            โครงกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะศิลป
ศำสตร์

101,000.00

โครงกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ คณะศิลป
ศำสตร์

56,240.00

โครงกำรวิเทศสัมพันธ์              8,000.00 50,800.00              โครงกำรวิเทศสัมพันธ์ 42,600.00            -8,200.00
   ค่ำใชส้อย              8,000.00 50,800.00               ค่ำใชจ่้ำยรำยเดือน นักศึกษำชำว

ต่ำงประเทศจำกสหรัฐอเมริกำ
40,000.00  เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยนักศึกษำชำวต่ำงประเทศจำกสหรัฐอเมริกำ จ ำนวน 2 รำย 

ระยะเวลำ 5 เดือน อัตรำ 4,000 บำท / เดือน /รำย
รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุ เชน่ โครงกำรอบรม
ภำษำอังกฤษ

2,600.00  เพ่ือเบิกจ่ำยกิจกรรมอบรมภำษำอังกฤษ

โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย
คณะศิลปศำสตร์

         348,100.00 159,853.00            โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยคณะศิลปศำสตร์ 155,000.00          -4,853.00

   ค่ำใชส้อย          348,100.00 159,853.00            น ำเสนอผลงำนวิชำกำรใน/ต่ำงประเทศ 55,000.00  เพ่ือเป็นทนุสนับสนุนให้บุคลำกรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในและต่ำงประเทศ ทุนละ 
5,000 บำท/ทนุ จ ำนวน ๑๑ ทุน

โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยคณะศิลปศำสตร์ 30,000.00  กิจกรรมพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยต่อบุคลำกรคณะศิลปศำสตร์
โครงกำรวิจัยคณะศิลปศำสตร์ 70,000.00  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรมีผลงำนวิจัย ท้ังวิจัยในห้องเรียน วิจัยสถำบัน

ส่วนต่ำง เหตุผลควำมจ ำเป็น
โครงกำร

(1)
 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ และส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพให้
นักศึกษำ เชน่ ทุนกำรศึกษำ ค่ำสวัสดิกำรกรณีเจ็บปวดฉุกเฉิน อุบัติเหตุและเสียชวิีต ค่ำ
นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ในกำรบริหำรสวัสดิกำรและสวัสดิ
ภำพนักศึกษำ
 เพ่ือเบิกจ่ำยกิจกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ศิลปศำสตร์(ตำมรอบระยะเวลำกำรประเมินที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนด)

เสนอกรรมกำรบริหำรฯ เสนอสภำฯ

2

3

4

5



๑๗ 
  

 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (4)

6 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในคณะศิลปศำสตร์

      2,692,500.00 1,662,278.76         โครงกำรบริหำรจัดกำรภำยในคณะศิลป
ศำสตร์

1,609,638.38       -52,640.38

   ค่ำใชส้อย       1,037,700.00 829,006.76               ค่ำใชส้อย 635,098.38          -193,908.38
ค่ำจ้ำงซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 200,598.38  เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ภำคกำรศึกษำ 2/2560 เชน่ ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองถ่ำย

เอกสำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงวัสดุ/ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต้น เนื่องจำกงบประมำณท่ีต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อกำรเบิกจ่ำย

ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำข้อสอบ (กลำงภำคและ
ปลำยภำคกำรศึกษำ 2/2560)

180,000.00  เพ่ือจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำค 2/2560 เนื่องจำกงบประมำณท่ีต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อกำรเบิกจ่ำย

ประกันสังคมเงินงบประมำณแผ่นดิน 85,500.00 เงินประกันสังคมส่วนของนำยจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวชำวต่ำงประเทศ เงินงบประมำณแผ่นดิน 
(๑.เดือน ม.ค.๖๑ จ ำนวน ๑๑ รำย เป็นเงิน 8,250 บำท
๒.เดือน ก.พ.๖๑ จ ำนวน ๑๒ รำย เป็นเงิน 9,000 บำท
๓.เดือน มี.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ จ ำนวน ๑๓ รำย เดือนละ ๙,๗๕๐ บำท เป็นเงิน ๖๘,๒๕๐ บำท) เนื่องจำกใน
ปีงบประมำณ 2561 ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินได้ เนื่องจำกมำจำกงบประมำณไม่
เพียงพอ จึงจ ำเป็นต้องเบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 56,000.00             เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด จ ำนวน 6 รำย อัตรำ 7,000 บำท/เดือน(จ ำนวน 12 เดือน 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 504,000 บำท) โดยจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินไปแล้ว จ ำนวน 196,000 
บำท และได้รับโอนงบ จ ำนวน 252,000บำท  และงบประมำณไม่เพียงพออีกจ ำนวน 56,000 บำท

ค่ำห้องพักรับรอง 24,000.00  เพ่ือจ่ำยค่ำห้องพักรับรองคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 2 ห้อง(ห้อง 413,414) อัตรำ 1000 บำท/เดือน  
(ค้ำงจ่ำยต้ังแต่เดือน ตุลำคม 2560 - กันยำยน ๒๕๖๑เป็นต้นมำยังไม่ได้มีกำรเบิกจ่ำย) (๑,000 บำท*
๒ห้อง*๑๒ เดือน)

ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำน้ ำ (ห้องพักรับรอง) 24,000.00  ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน้ ำ จ ำนวน 2 ห้อง ประมำณเดือน 1,๐00บำท /ห้อง(ค้ำงจ่ำยต้ังแต่เดือน ตุลำคม 
2560 เป็นต้นมำยังไม่ได้มีกำรเบิกจ่ำย) (๑,000บำท*๒ห้อง*๑๒ เดือน)

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนชำว
ต่ำงประเทศ

65,000.00  เพ่ือเบิกจ่ำยค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 13 รำย อัตรำ 5,000 
บำท /รำย/ปีงบประมำณ

ค่ำตอบแทน       1,654,800.00 833,270.00               ค่ำตอบแทน 974,540.00 141,270.00        
เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร รองคณบดี 117,600.00  เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร(5,600บำท/เดือน) และรองคณบดีฝ่ำยแผนและ

ประกัน(11,200บำท/เดือน) ระยะเวลำ 7 เดือน
เงินประจ ำต ำแหน่งผู้ชว่ยคณบดี 78,400.00  เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ี 

ต ำแหน่งละ 5,600 บำท/เดือน ระยะเวลำ 7 เดือน

(1)

เสนอกรรมกำรบริหำรฯ เสนอสภำฯ
ส่วนต่ำง เหตุผลควำมจ ำเป็น

โครงกำร



๑๘ 
  

 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)

เงินประจ ำต ำแหน่งประธำนหลักสูตร 213,000.00 เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งประธำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ภำษำอังกฤษ  
2) ท่องเท่ียว 
3) ภำษำจีน 
4) ภำษำไทย 
5) ภำษำเวีดยนำม 
6) ภำษำญ่ีปุ่น 
7) พัฒนำสังคม 
8) นิเทศศำสตร์ 
9) ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
10) ประวัติศำสตร์ ในอัตรำหลักสูตร 3,000 บำท/เดือน
- ระยะเวลำ 7 เดือน(มี.ค.-ก.ย.๖๑) จ ำนวน 9 หลักสูตร เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บำท
 - ระยะเวลำ 8 เดือน(ก.พ.-ก.ย.๖๑) จ ำนวน 1 หลักสูตร(เนื่องจำกรอค ำส่ังแต่งต้ัง) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ 
บำท

เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำ 162,400.00 เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำ 4 สำขำ ได้แก่ 
1) ภำษำและวรรณคดีตะวันตก 2) ภำษำและวรรณคดีตะวันออก 3) สังคมศำสตร์ 4) มนุษยศำสตร์ 

ในอัตรำสำขำละ 5,600.-บำท/เดือน 
- จ ำนวน 3 สำขำรระยะเวลำ 7 เดือน(มี.ค.-ก.ย.๖๑)  เป็นเงิน ๑๑๗,๖๐๐ บำท
- จ ำนวน 1 สำขำ ระยะเวลำ 8 เดือน (รอค ำส่ังแต่งต้ัง)(ก.พ.-ก.ย.๖๑) เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บำท

รักษำกำรต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 28,000.00  เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน อัตรำ 3,500 บำท จ ำนวน 8 เดือน 

ค่ำตอบแทนพิเศษชำวต่ำงประเทศ 200,340.00 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เร่ืองหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเพ่ิมรำยเดือน เงินเพ่ิมพิเศษจำกผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำนของลูกจ้ำงชั่วครำวชำวต่ำงประเทศ สังกัดคณะ
ศิลปศำสตร์ พ.ศ.2557 ข้อที่ 4 (4.1และ4.2)
เพ่ือเบิกเงินค่ำตอบแทนพิเศษชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 13 รำย
1) อัตรำ 4,740 บำท จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำ 7 เดือน(มี.ค.-ก.ย.๖๑)  เป็นเงิน ๖๖,๓๖๐ บำท
2) อัตรำ 1,740 บำท จ ำนวน 11 รำย ระยะเวลำ 7เดือน(มี.ค.-ก.ย.๖๑)  เป็นเงิน ๑๓๓,๙๘๐ บำท

เสนอกรรมกำรบริหำรฯ เสนอสภำฯ
ส่วนต่ำง เหตุผลควำมจ ำเป็น

โครงกำร

(1)



๑๙ 
  

 

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมำณท่ีขอใช้เงิน
สะสม

โครงกำร
งบประมำณท่ีขอใช้เงิน

สะสม
(2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)

เงินเพ่ิมลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ 27,510.00 เงินเพ่ิมพิเศษ คือ เงินเพ่ิมพิเศษจำกอัตรำค่ำจ้ำงส ำหรับลูกจ้ำงชั่วครำวของคณะ ลูกจ้ำงชั่วครำวซ่ึงได้รับ
เงินเดือน/ค่ำจ้ำงไม่ถึง 10,000 บำท ให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษจำกเงินกองทุนเดือนละ 1,500 บำท แต่
เมื่อรวมกับเงินเดือน/ค่ำจ้ำงแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บำท และหำกลูกจ้ำงชั่วครำวคนใดได้รับกำรปรับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจนถึงเดือนละ 10,000 บำทจะไม่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เร่ือหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเพ่ิมพิเศษแก่ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะศิลป
ศำสตร์ พ.ศ.2556 ข้อที4่และข้อที5่
เพ่ือเบิกเงินเพ่ิมลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ อัตรำ 1,310 บำท *3 รำย ระยะเวลำ 7 เดือน(ปัจจบัน
เงินเดือนลูกจ้ำงชั่วครำว เดือนละ8,690 บำท/รำย)

เงินประจ ำต ำแหน่งประธำนหลักสูตร 70,000.00 เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งประธำนหลักสูตรระดับปริญญำโท 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1) ภำษำไทย 
2) นวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
3) กำรสอนภำษำอังกฤษ 
4) ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
 - ในอัตรำ 3,000 บำท/เดือน จ ำนวน 3 หลักสูตร ระยะเวลำ 7 เดือน 
 - ในอัตรำ 1,000 บำท/เดือน จ ำนวน 1 หลักสูตร ระยะเวลำ 7 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่งนักวิชำกำรคอม ช ำนำญ
กำร

24,500.00  เพ่ือเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 รำย อัตรำ 3,500 บำท 
ระยะเวลำ 7 เดือน

ค่ำเบ้ียประชมุกรรมกำรประจ ำคณะ 
ประเภทคณำจำรย์

4,800.00  เพ่ือเบิกค่ำเบ้ียประชมุกรรมกำรประจ ำคณะ ประเภทคณำจำรย์ (ไม่มีเงินประจ ำต ำแหน่ง) อัตรำ 300 
บำท จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำ 8 เดือน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมินต ำแหน่ง ผศ.

20,000.00  เพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเพ่ือประเมินเอกสำรค ำสอนและเอกสำรประกอบกำรสอน เพ่ือ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 10 คร้ัง อัตรำ 2,000 บำท/คร้ัง

ค่ำเบ้ียประชมุคณะอนุกรรมกำรประเมินผล
กำรสอน และประเมินเอกสำรประกอบกำร
สอน หรือเอกสำรค ำสอน หรือส่ือกำรสอน 
เพ่ือขอต ำแหน่งวิชำกำร

28,000.00  ค่ำเบ้ียประชมุคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนฯ จ ำนวน 10 คร้ัง จ ำนวน 2,800 บำท/คร้ัง

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร          220,000.00 203,487.14            โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 203,000.00          -487.14
ค่ำใชส้อย          220,000.00 203,487.14            ไปรำชกำรตำมสิทธ์ิ สำยวิชำกำรบุคลำกร

คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 20 ทุน
63,000.00  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้บุคลำกรคณะศิลปศำสตร์ ในกำร ฝึกอบรม สัมมนำ ประชมุวิชำกำร ตลอดปีงบประมำณ

 จ ำนวน ๙ ทุนๆละ ๗,๐๐๐ บำท
ทุนสนับสนุนส ำหรับอำจำรย์ศึกษำปริญญำ
เอก

140,000.00  เพ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์คณะศิลปศำสตร์ศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึน
 (เบิกได้ไม่เกินเทอมละ 70,000บำท 2 คน ๑ เทอม )

      4,416,700.00 5,424,988.38         4,532,833.90       -892,154.48   รวม

เสนอกรรมกำรบริหำรฯ
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จากรายละเอียดการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมข้างต้น จะท าให้การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามสัดส่วนของนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4  สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

 
 

       จึงเสนอท่ี...

งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ (บำท) ร้อยละ งบประมำณ (บำท) ร้อยละ
1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต       55,907,400    95.89       24,567,500    58.99       80,474,900    80.52    55,907,400    95.89      28,331,696    59.92     84,239,096    79.78      65.00 

1.1 งบบุคลำกร       54,222,300    93.00       20,883,400    50.15       75,105,700    75.14 54,222,300      93.00      21,777,640    46.06     75,999,940    71.98 30.00     
1.2 งบเพ่ือกำรพัฒนำศึกษำและจัด

กำรศึกษำ
        1,685,100       2.89         1,128,100       2.71         2,813,200       2.81 1,685,100            2.89        3,536,056       7.48       5,221,156       4.94 20.00     

1.3 งบลงทุน                        -             -           2,556,000       6.14         2,556,000       2.56 -                           -          3,018,000       6.38       3,018,000       2.86 15.00     
2 ด้ำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน

กำรวิจัย
                       -             -              410,600       0.99            410,600       0.41 -                           -             565,600       1.20          565,600       0.54 8.50       

3 ด้ำนให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

           869,800       1.49         7,500,000    18.01         8,369,800       8.37 869,800              1.49        7,500,000    15.86       8,369,800       7.93 13.00     

4 ด้ำนสืบสำน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

        1,330,000       2.28                        -             -           1,330,000       1.33 1,330,000           2.28                      -             -         1,330,000       1.26 0.50       

5 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร            196,300       0.34         9,167,700    22.01         9,364,000       9.37 196,300              0.34      10,040,338    21.24     10,236,638       9.70 10.00     
6 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์
                       -             -                          -             -                          -             -   -                           -             203,000       0.43          203,000       0.19 1.50       

6.1 สำยวิชำกำร                        -             -                          -             -                          -             -   -                           -             203,000       0.43          203,000       0.19 1.00       
6.2 สำยสนับสนุน                        -             -                          -             -                          -             -   -                           -                        -             -                        -             -   0.50       
7 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนสนเทศกำรส่ือสำร
                       -             -                          -             -                          -             -   -                           -             641,300       1.36          641,300       0.61 1.50       

รวม       58,303,500  100.00       41,645,800  100.00       99,949,300  100.00 58,303,500    100.00      47,281,934  100.00   105,585,434  100.00 100.00  

สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
(ตำมแผนฯ ท่ีได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย)

สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ 
(หลังจำกกำรขออนุมัติใช้เงินรำยได้คงเหลือสะสม) สัดส่วนท่ี

มหำวิทยำลัย
ก ำหนด

ยุทธศำสตร์
 เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม



๒๑ 
  

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- คณะศิลปศาสตร์ควรพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ขอใช้เงินคงเหลือ

สะสมของคณะใหม่  โดยให้พิจารณาจัดล าดับโครงการที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องด าเนินการในปีนี้  และให้ใช้จ่าย
งบประมาณเพียง ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ขอตั้งแผน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพียงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ตั้งขอ  โดยใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม
ที่คณะ  และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
   

  ๔.๑.๑.๔  รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             ประจ าปี งบประมาณ 2560 

   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีคณะ 
บริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการด้านการเงินของคณะที่
เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้  คุณณรงค์ ตั้งยิ่งยง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้                 
คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 

1.1  ผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ 
  1.1.1. ผลการตรวจสอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน 

      - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร คณะฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 บัญชี รวม 
ยอดเงินคงเหลือ 43,552,760.53 บาท ซึ่งคณะฯ ได้จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  ถูกต้องตรงกันกับยอด
คงเหลือตามสมุดคู่ฝากของธนาคาร 

      - ผลการตรวจสอบทะเบียนจ่ายเช็ค  ปรากฏว่าถูกต้อง อนึ่ง  ได้มีการยกเลิกเช็คสั่งจ่าย 1   
ฉบับ จ านวนเงิน  5,100.00 บาท  เนื่องจากผู้ทรงเช็คไม่น าไปข้ึนเงินกับธนาคารนานเกินก าหนด หากภายหลังผู้ทรง
เช็ดน าเช็คฉบับนั้นมาติดต่อกับคณะฯ จึงควรออกเช็คฉบับใหม่ให้แทนฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกต่อไป และท าการปรับปรุง
ทุนสะสม โดยการ กลับรายการ ที่ได้บันทึกบัญชีไว้ในปีกอ่น 

        - ผลการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือ ปรากฏว่า ถูกต้อง 
        - ผลการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ 2560 

ลูกหนี้ได้คืนเงินยืมทดรอง 1,472,430.77 บาท และเดือนตุลาคม 2560 ลูกหนี้ช าระหนี้อีก 3,674,433.60 
บาท รวม 13 เดือน ยอดหนี้ ลดลง 5,146,864.37 บาท (หนี้ เดิม 5,570,098.37 บาท เหลือเพียง 
423,234.00 บาท) 

- ผลการตรวจสอบบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  คณะฯ ท าการปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน 
ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม โดยยึดตามข้อมูลของส่วนกลางซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เมื่อมีการแยกการบันทึกบัญชี 
                  ของคณะฯ… 
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ของคณะฯ ออกมาเป็นเอกเทศเช่นนี้แล้ว สมควรให้คณะฯ จัดท าบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  หนี้สินและทุน โดย
ระบบบัญชีของคณะฯ เองมีความสมบูรณ์ในตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาวรและการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสม เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นของคณะฯ โดยตรง 

 - ผลการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เนื่องจากในปีนี้คณะฯ บันทึกบัญชีตามเกณฑ์             
คงค้าง คณะฯ มีใบส าคัญค้างจ่าย จ านวนเงิน 1,576,223.48 บาท 
  - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา ปรากฏว่า คณะฯ มียอดคงเหลือ   
บัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา 61,125.00 บาท แต่ระบบบัญชี 3 มิติ (มิติคณะฯ) มียอดคงเหลือ 
127,126.75 บาท มีผลต่างจ านวนเงิน 66,001.75 บาท  คณะฯควรประสานงานกับกองคลังเพ่ือร่วมกันค้นหา
สาเหตุของข้อแตกต่างและแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 

 - ผลการตรวจสอบบัญชีรายได้ คณะฯ  บันทึกรายได้รับจัดสรรประจ าปีเมื่อได้รับแจ้งการ 
จัดสรรจากส่วนกลาง คณะฯ จึงมีการรับรู้และบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร เท่านั้น  
เนื่องจาก นักศึกษา มิได้ติดต่อท าธุรกรรมกับคณะฯ โดยตรง (ไม่เหมือนกับการบันทึกบัญชีของมหาวิทย าลัย                        
ซึ่งบันทึกบัญชีรายได้ และบัญชีลูกหนี้-นักศึกษา ทั้งหมดแล้วจึงท าการจัดสรรรายได้ให้กับคณะต่างๆ ในภายหลัง) 
ดังนั้น ถ้าให้คณะฯ ท าธุรกรรมโดยตรงกับนักศึกษาคณะฯ จึงจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมด พร้อมทั้งการบันทึก
บัญชีลูกหนี้นักศึกษา ด้วย 

 - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากกองคลัง ข้อมูลตามสมุดบัญชีของคณะฯ ณ วันที่ 30  
กันยายน 2560 ยอดคงเหลือเงินฝากกองคลัง 162,809,660.42 บาทแต่จากข้อมูลตาม ระบบบัญชี 3 มิติ                   
(17 คณะบริหารศาสตร์) ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากส่วนกลาง -กองคลัง (รหัส 111-03-00) ยอดคงเหลือ  
133,227,284.04 บาท  ผลต่าง  29,582,376.38 บาท อีกทั้งบัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาของคณะฯ                     
มียอดคงเหลือ 61,125.00 บาท  แต่ข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติบัญชีเงินประกันสัญญา (รหัส 217 -02-00) มี
ยอดคงเหลือ 127,126.75 บาท ผลต่าง 66,001.75 บาท  รวมผลต่างที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันตรวจสอบ
จ านวนเงิน  29,648,378.13  บาท ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น 

(1) การบันทึกบัญชีรายจ่ายในแต่ละปี  มีจ านวนเงินไม่ตรงกัน (กองคลังมีรายจ่ายสูงกว่า
คณะฯ สะสมมาหลายปี จ านวนเงิน 7,204,933.17  บาท เห็นควรน าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของกองคลังมา
สอบยันกับคณะฯ 

(2) กรณีคณะฯ ได้ปรับปรุงบัญชีทุนสะสมและบัญชีเงินฝากกองคลัง เนื่องจากเกิดการเข้าใจ 
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินฝากระหว่างกองคลังกับคณะฯ ท าให้บัญชีเงินฝากกองคลังของคณะฯ เพ่ิมขึ้น  
12,443,444.96  บาท จึงเห็นควรให้มีการทบทวนปรับปรุง โดยการกลับรายการเนื่องจาก ไม่มีเอกสารหลัก
ฐานรองรับการปรับปรุงดังกล่าว 

(3) กรณี ส่วนกลางยืมเงินจากคณะฯ  เพ่ือน าไปจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2554 จ านวน
เงิน 10 ล้านบาท คณะฯ ระบุว่า ให้เอาจากเงินจัดสรรรายได้ประจ าปี คณะฯ จะไม่จ่ายเป็นตัวเงินให้ ก็มิได้หมาย    
ความว่า ส่วนกลางอาจใช้วิธีตัดลดเงินจัดสรรลงกล่าวคือ  ถ้าตัวเลขจัดสรร 25 ,679,000.00 บาท ก็ต้องน าเงินเข้า
บัญชีเงินรับฝากให้แก่คณะฯ เต็มจ านวน 25,679,000.00 บาท ก่อน  เพราะเป็นคนละส่วนกันกับเงินที่ให้ยืม  แล้ว
จึงค่อยตัดจ่ายเงินที่ยืมจากบัญชีเงินรับฝาก  และเมื่อส่วนกลางคืนเงินยืม โดยการเขียนเช็คให้คณะฯ  แล้วคณะฯ                      
น าเช็คเข้าบัญชีธนาคารของคณะฯ  ก็เท่ากับว่าการยืมเงินและการใช้คืนเงินยืม ได้เสร็จสิ้นลงโดยมีผลเป็นการโยกเงิน
ในบัญชีเงินฝากกองคลัง ไปบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้าหากขั้นตอนไม่เป็นดังที่กล่าวข้างต้น  เฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวจะ
ท าให้บัญชีเงินรับฝากขาดหายไป 10 ล้านบาท) 

 
 

  1.1.2. ผลการ… 
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1.1.2. ผลการตรวจสอบบัญชีงบรายได้-ค่าใช้จ่าย สรุปได้ดังนี้ 
     - ผลการตรวจสอบรายได้ คณะฯ บันทึกรายได้ตามท่ีส่วนกลางได้จัดสรรรายได้ 

ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
          - ผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย คณะฯ บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  

ถูกต้องตรงกับบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ (มิติคณะฯ) 
        1.1.3. ความเห็นและข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังนี้ 
         2.1. จากผลารวิเคราะห์รายงานการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะบริหาร-
ศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน 
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายการบริหาร และค่าใช้จ่ายอาคารและสถานที่ 
ตามล าดับ ทั้งนี้ คณะฯ ควรพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้มีรายได้จากการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
   2.2. รายงานการเงินของคณะบริหารศาสตร์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไข แต่ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ตามสมุดบัญชีของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บัญชีเงินฝากกองคลัง 
มียอดคงเหลือต่างจากข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ ในมิติหน่วยงาน (17 คณะบริหารศาสตร์) บัญชีเงินฝากส่วนกลาง -
กองคลัง (รหัสบัญชี111-03-00) และตามสมุดบัญชีของคณะฯ บัญชีเงินฝาก-หลักประกันสัญญา มียอดคงเหลือต่าง
จากข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ บัญชีเงินประกันสัญญา (รหัสบัญชี 217-02-00) รวมผลต่างทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ 
มีจ านวน 29,648,378.13 บาท ดังนั้น คณะฯ ควรเร่งด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ร่วมกับกองคลังให้ถูกต้องตรงกัน 
   2.3. เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์งบการเงินของตนเองเป็นราย             
ไตรมาสและประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บริหารภายในคณะฯ เพื่อให้มีผู้บริหารรับรู้สถานะทางการเงินและน าข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ไปหารือแนวทางในการแก้ไขป้องกันปัญหาด้านการเงิน ดังนั้น ในครั้ งต่อไปเป็นควรให้คณะฯ 
จัดส่งรายงานดารวิเคราะห์งบการเงินของตนเองให้ส านักงานตรวจสอบภายใน โดยแนบมาพร้อมกับรางานการเงินที่
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทนการวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงาน          
โดยสอบทานความถูกต้องของข้อมูลตัวเลข รูปแบบการจัดท ารายงาน เพ่ือให้รายงามีความเหมาะสมกับลักษณะของ
หน่วยงาน มีบรรทัดฐานเดียวกัน และท าหน้าที่สอบถามถึงสาเหตุบางประการที่อาจแสดงไว้ไม่เพียงพอในผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือยกระดับความน่าเชื่อถือและเพ่ิมความเชื่อมั่นในการน ารายงานไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
  1.2. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

    1.2.1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2560 
สินทรัพย์รวม    220,838,707.95  บาท 
หนี้สินรวม                            6,809,120.22  บาท 
ส่วนของทุนรวม    214,029,587.73  บาท 

   1.2.2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
รายได้จากการด าเนินงาน 
     รายได้รับจัดสรร    135,604,231.52   บาท 
     รายได้อ่ืน        1,020,292.09   บาท 
 
 

   รวมรายได้… 
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รวมรายได้จากการด าเนินงาน                    136,624,523.61  บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
     ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน   32,986,164.46   บาท 
     ค่าใช้จ่ายการบริหาร    14,502,906.64   บาท 
     ค่าใช้จ่ายอาคารและสถานที่     8,921,514.72   บาท 
     ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร                  976,788.52   บาท 
     ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ        77,500.00   บาท 
     ค่าเสื่อมราคา                              3,653,395.00   บาท 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                 61,118,269.34  บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,506,254.27  บาท 

1.2.3. งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน  87,493,335.17  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน          4,569,872.00  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน    (3,432,265.75) บาท 

              เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน                                    79,491,197.42  บาท 
              เงินสด ณ วันต้นงวด                                126,876,223.53  บาท  

เงินสด ณ วันสิ้นงวด                                206,367,420.95  บาท 
 

1.2.4. คณะบริหารศาสตร์ สรุปรายได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560  ดังนี้ 
      -  ตารางเปรียบเทียบรายรับจัดสรรที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558  

 
 

3/58 

   
 

612,405.00 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

2/58 

   
 

5,608,450.00 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ป ี

 
 

1/58 

   
 

6,465,187.50 

 
 

 



๒๕ 
  

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

การศึกษา 
2558 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

2/58 

  
 
 

 
 

7,160.00 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
 

1/57 

  
 

5,619,625.00 

 
 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
 

2/57 

  
 

2,765,620.00 
 

 
 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
 

2/57 

  
 

1,430,010.00 

 
 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
 

1/57 

  
 

280.00 
 

 
 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

2/58 

   
 

4,987,280.00 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ป ี

 
 

3/58 

   
 

360,250.00 

 
 

 



๒๖ 
  

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

การศึกษา 
2558 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 
 

 
 

3/58 

   
 

2,784,390.00 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

2/58 

   
 

508,620.00 
 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
 

2/57 

  
 

140.00 

  
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

1/58 

   
 

2,973,960.00 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

2/58 

   
 

8,197,450.00 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
1,589,760.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ป ี

 
 

2/59 

    
 

1,787,140.00 

 
 



๒๗ 
  

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

การศึกษา 
2559 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
 

3,258,110.00 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

2/59 

    
 

3,060,520.00 

 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
 

3,948,460.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
 

110,450.00 

 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
 

90,140.00 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
 

1/58 

   
 

109,990.00 
 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ป ี

 
 

3/59 

    
 

100,480.00 
 

 
 



๒๘ 
  

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

การศึกษา 
2559 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

3/59 

    
 

3,335,930.00 
 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

3/59 

    
773,920.00 

 

 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
1,511,880.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2556 

 
 

1/56 

 
 

1,950,690.00 
 

 
 

   

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2560 

 
 

1/60 

     
810,500.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

2/59 

    
 

349,0700.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ป ี

 
 

3/59 

    
 

887,970.00 

 
 



๒๙ 
  

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา  
2560 

การศึกษา 
2559 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2560 

 
 

1/60 

     
 

16,812,145.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

2/59 

    
 

21,935,289.00 

 
 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
 

1/59 

    
 
22,909,710.00 

 

รวมรายไดร้ับ
จัดสรร 

 1,950,690.00 9,815,675.00 32,615,142.50 65,648,829.00 17,622,645.00 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - คณะบริหารศาสตร์ควรด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน

ต่อไป 
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  และมอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ระเบียบวาระที่  ๔... 



๓๐ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

      ๔.๑.๒.๑  การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  มีมติมอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่
ละกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  และรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาด าเนินการปรับแก้ไขตัวชี้วัดดังกล่าว เพ่ือจักใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในรอบปีต่อไป  และมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใช้ระบบ Solar Cell  เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 

กองแผนงานได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น โดยได้น าเสนอ                      
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาปรับแก้แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือจักได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในรอบปีต่อไป   

กองแผนงานได้ปรับปรุงทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองแผนงานปรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามข้อเสนอแนะ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบ
กองแผนงานปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

กองแผนงานได้ปรับแก้และสรุปผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการ 
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ทางการเงิน 
๑) สร้างรายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๒) เพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และการด าเนินงานด้านต่างๆ 
มาตรการทางการเงิน 
๑.๑) สร้างรายได้จากการจัดการศึกษา 
๑.๒) จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ 
๑.๓) เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา 
๑.๔) การหารายได้จากการบริการวิชาการ 
๑.๕) เพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัด 
๑.๑.๑) ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด 

   ๑.๑.๒) ร้อยละ… 



๓๑ 
  

๑.๑.๒) ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมจากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร 
          รูปแบบใหม่ 
๑.๑.๓) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
๑.๑.๔) ร้อยละของเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก 
          ผลงานวิจัย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๑.๑.๕) อัตราส่วนของแหล่งทุนวิจัยภายนอก เมื่อเทียบกับแหล่งทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ 

แผ่นดิน 
  ๑.๑.๖) ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเม่ือเทียบกับรายได้ทั้งหมด 
  ๑.๑.๗) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 

๑.๑.๘) ร้อยละของรายได้สุทธิจากโรงพยาบาลที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
๑.๑.๙) ร้อยละรายได้สุทธิที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัย จากปีท่ีผ่านมา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ทางการเงิน 
๑) พัฒนาระบบ และกลไกการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
๒) พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๓) พัฒนาระบบ และกลไกการการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน 

มาตรการทางการเงิน 
๑.๑) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ 
       พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๑.๒) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการ 
       บริหารงบประมาณและการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางบริหารได้        
๑.๓) ปรับปรุงกลไกการบริหารงบประมาณ และการรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง 
๑.๔) ก าหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
๑.๑.๑) ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๑.๑.๒) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๑.๑.๓) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
เป้าประสงค์ท่ี ๓  การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ทางการเงิน 

๑) พัฒนา... 



๓๒ 
  

๑) พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
๒) สร้างกระบวนการประหยัดทรัพยากร 
๓) ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

มาตรการทางการเงิน 
  ๑.๑) การจัดการส านักงานด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
  ๑.๒) ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
  ๑.๔) ก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค  
ตัวชี้วัด 
๑.๑.๑) ร้อยละของค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
๑.๑.๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีที่ผ่านมา 
๑.๑.๓) ร้อยละของหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 

ทั้งนี้   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจักใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อไป  ดังมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
 

 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. คณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการหารายได้เพ่ิมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน 
 
              ๓. มหาวิทยาลัย… 

 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

   50.00

1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต     65.00    70.43    67.47    70.00    68.00    66.00    64.00
1.1 งบบุคลำกรและค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกับบุคลำกร     30.00    52.61    57.85  ไม่เกิน    50.00    48.00    46.00    44.00
1.2 งบเพ่ือกำรพัฒนำนกัศึกษำและจัดกำรศึกษำ     20.00      8.74      9.61  ไม่น้อยกว่ำ    20.00    20.00    20.00    20.00
1.3 งบลงทุนและค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง     15.00      9.08
2 ด้ำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย       8.50      3.93      4.32  ไม่น้อยกว่ำ      8.00      8.50      9.50    10.00
3 ด้ำนให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี     13.00      7.44      8.18  ไม่น้อยกว่ำ      8.00      9.00    10.00    11.00
4 ด้ำนสืบสำน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม
      0.50      0.71      0.78      0.50      0.50      0.50      0.50

5 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร     10.00    13.72    15.09  ไม่เกิน    10.00    10.00    10.00    10.00
6 ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์       1.50      1.50      1.65      1.50      1.50      1.50      1.50
7 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
      1.50      2.29      2.52      2.00      2.50      2.50      3.00

  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ค่ำเฉล่ีย
ปี 2561 

(หักงบ
ลงทุน)

รวม

 ค่ำเฉล่ีย
ปี 2561

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  นโยบำย
กำรจัดสรร
งบประมำณ

(เดิม)



๓๓ 
  
 ๓. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  และลดรายจ่าย                        
ด้านบุคลากรและด้านสาธารณูปโภคให้เป็นรูปธรรม  และปรับค่าตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน 
 

 มติที่ประชุม มอบกองแผนงานไปด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าว                       
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๑.๒.๒  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕                      
การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้    

๑. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๓๒ ๗๔.๔๒ 
ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๑๑ ๒๕.๕๘ 

รวม ๔๓ ๑๐๐.๐๐ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน 
๔๓ ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ และผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๘ ซึ่งเมื่อพิจารณาร้อยละ
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่ามีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) จ านวน ๓๒ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๖๐ และมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๒๐ จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖.๙๘  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

            ประเด็น... 



๓๔ 
  

ประเด็นกลยุทธ ์
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตั้งแต ่
ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 

๘๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดการศึกษาทีไ่ดม้าตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ เปน็ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๖ ๕  ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนางานวจิัยแบบมุ่งเปา้เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนและสงัคมใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยัง่ยืน 

๔ ๒ ๑ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าดา้นการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนและสงัคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

๑๒ ๙ ๓  

กลยุทธ์ที่ ๔ : ปลูกฝงัแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี
ท้องถิ่น และพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

๙ ๙   

กลยุทธ์ที่ ๕ : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้
ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอยา่งมี
ความสุข 

๖ ๒ ๓ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 

๔ ๓ ๑  

กลยุทธ์ที่ ๗ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทนัสมัย มัน่คง ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนบัสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถ
ของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัล 

๒ ๒   

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔๓ ๓๒ ๘ ๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗๔.๔๒ ๑๘.๖๐ ๖.๙๘ 

 

รายละเอียดจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 

    ๑.๑ ตัวช้ีวัด… 
 



๓๕ 
  

๑.๑ ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๓๒ ตัวช้ีวัด ดังนี้   
กลยุทธ์ที่ ๑  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ             
(กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก         

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๓.๒๑ 

๒. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๐.๕๐ ๑.๐๗ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๓.๔๐ 

๔. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไดง้านท าตรงสาขา ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๘๕.๓๒ 
๕. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ ส า เร็จการศึกษา                             
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้  ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๕.๓๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๗๓.๙๓ 

๒. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๑๕ ๑๗ 

กลยุทธ์ที่ ๓  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ ๙๕ ๒๔๘ 

๒. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก 

โครงการ ๒๐ ๑๒๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

๕ ๒๔ 

๔. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๕. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย ๕ ๗ 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๙๐.๓๓ 
๗. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รับรอง ๑ ๑ 
๘. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ ๕.๐๐ ๒๖.๐๒ 



๓๖ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๙. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๕.๐๐ ๖๓.๘๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๕๗.๒๕ 

๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ๙ 
๓. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน ๗๕ ๒๐๘ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๗๖ 
๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๙๕ 

๖. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน กิจกรรม ๕ ๑๓ 
๗. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๕๒ 

๘. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู ้ ๑ ๗ 
๙. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม ๕ ๒๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน สูงมาก สูงมาก 

๒. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base line ปี ๒๕๕๙ 

ร้อยละ ๒.๐๐ ๔.๕๗ 

กลยุทธ์ที่ ๖  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ ๔๕.๐๐ ๕๕.๑๙ 
๒. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน ๓๐ ๖๘ 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๗๕.๘๘ 

 

 

     กลยุทธ์ที่ ๗...  



๓๗ 
  
กลยุทธ์ที่ ๗  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย ระดับ ๓.๕๑ ๓.๘๗ 
๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
โครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

     

๑.๒ ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๑๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน ๒๐ ๑๕ 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของนักศึกษาอาจไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องสนับสนุนการค้นคว้าและพัฒนา เช่น งบประมาณ องค์ความรู้
ระยะเวลา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของนักศึกษาทีต่้องศึกษาตามหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณ 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๔๒.๐๕ 

๒. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นทีชุ่มชน/สังคม ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๓๑.๐๐ 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : ควรมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับอาจารย์ เพ่ือให้มีผลงาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) 

กลยุทธ์ที่ ๓  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๗๗.๐๘ 

๒. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๘๙.๘๕ 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๘๘.๒๐ 

 

 

      กลยุทธ์ที่ ๕... 



๓๘ 
  
กลยุทธ์ที่ ๕ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การด าเนินการ 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๔๖.๖๗ 

๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓.๙๐ ๓.๗๒ 

๓. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา คะแนน ๔.๐๐ ๓.๙๕ 
๔. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป ี ๔๐ ๑๙ 

 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข : ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยการ
ด าเนินการที่ได้ขอรับการจัดสรร อาจจะยังไม่คลอบคลุมและเพียงพอในทุกส่วน ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาจึงท าให้ระบบสาธารณูปโภคอาจจะให้ความสะดวกไม่
ทั่วถึง แต่ทั้งนี้ในการบริหารจัดการส านักงานบริหารกายภาพฯ จึงได้มีการวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมาวิทยาลัย ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๗๘.๘๑ 
 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน 
๖๒ ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือนได้ดังนี้ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๒.๑ ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๔๗ ๗๕.๘๑ 
๒.๒ ตัวชีว้ัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  ๑๕ ๒๔.๑๙ 

รวม ๖๒ ๑๐๐ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๖๒ ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๔๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๑ 
และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๙ ซึ่งเมื่อพิจารณา 

ร้อยละ… 



๓๙ 
  
ร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่ามีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๔๗ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๑ มีผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๔ และมี
ผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ ์
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตั้งแต ่
ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 

๘๐ 

1) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 4 1 1 
2) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 2 4  
3) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์ 6 4 1 1 
4) โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 7 7   
5) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 5 5   
6) โครงการ : โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2 1 1  

7) ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย 

3 1 2  

8) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5 4 1  
9) โครงการ : โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยว 2 2   
10) โครงการ : โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ 2 2   
11) โครงการ :  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2 2   
12) โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2 2   
13) โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ 2 2   
14) โครงการ :  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจยั 

2 2   

15) โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 5 4  1 
16) ตัวชี้วัดดา้นบริหารจัดการ 1  1  
17) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3  1 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๖๒ ๔๗ ๑๑ ๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗๕.๘๑ ๑๗.๗๔ ๖.๔๕ 

 

รายละเอียดจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
๒.๑ ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๔๗ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน ๑,๐๕๘ ๑,๑๘๔ 
๒. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน ๕,๘๔๕ ๖,๐๐๘ 
๓. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๓๗.๘๖๖๒ ๓๗.๘๖๖๒ 



๔๐ 
  
๒. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๑๘.๐๓๓๖ ๑๘.๐๓๓๖ 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน ๑,๔๖๒ ๑,๔๖๕ 
๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน ๘,๒๓๑ ๘,๒๖๑ 
๓. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๑๕.๗๑๓๓ ๑๕.๗๑๓๓ 

๔. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน ๑๖ ๑๖ 
๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คน ๑๖ ๑๖ 
๓. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน ๔๐ ๔๐ 
๔. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คน ๑๖๐ ๑๖๐ 
๕. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖. ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ 

ล้านบาท ๑.๖๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ 

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

ล้านบาท ๑๔.๖๖๔๐ ๑๔.๖๖๔๐ 

๕. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ ๖๘ ๗๓ 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๑๔,๕๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๑ 
๓. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๙๗.๓๓ 
๔. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๙๗.๓๓ 
๕. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๘.๖๐๑๖ ๘.๖๐๑๖ 

๖. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

      ๗. ผลผลิต... 



๔๑ 
  
๗. ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๙๐.๗๔ 

๘. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน ๒๐๒,๐๐๐ ๒๓๙,๗๓๙ 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ ๑๒๐ ๑๕๐ 
๓. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๙๙.๓๓ 
๔. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๕๑.๖๑๙๑ ๕๑.๖๑๙๑ 

๙. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยว 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนนักศึกษา บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

คน ๑,๐๐๐ ๑,๔๙๖ 

๒. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๑๐๐ 

๑๐. โครงการ : โครงการปรบัปรุงการเรียนรู้ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๑๒,๔๐๐ ๑๓,๕๕๘ 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๕.๖๕ 

๑๑. โครงการ :  โครงการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๑,๙๐๐ ๓,๘๙๙ 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๙.๒๑ 

๑๒. โครงการ : โครงการบรหิารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน ๔๕๐ ๖๐๐ 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๑๓. โครงการ : โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๔๐ ๗๐ 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 

 
 

   ๑๔. โครงการ... 



๔๒ 
  
๑๔. โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา คน ๑๕ ๑๒๘ 
๒. ค่าใช้จ่ายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐานวิจัย 

ล้านบาท ๒.๕๙๗๔ ๒.๕๙๗๔ 

๑๕. โครงการ : โครงการวิจยัเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ ๔๙ ๔๙ 
๒. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ ๓๔ ๓๕ 
๓. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลงาน ๔๙ ๔๙ 
๔. ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท ๑๔.๕๓๒๒ ๑๔.๕๓๒๒ 

๑๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่สามารถใช้งานได้ (12 ชั่วโมง = 1 ครั้ง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๙๘.๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๑๐๐ 

๓. จ านวนคร้ังต่อปีที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาที คร้ัง ๑ ๒ 
 

๒.๑ ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๑๕ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน ๑,๖๘๔ ๑,๖๓๒ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๕๒ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙) 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๙๘.๐๐ ๗๔.๕๕ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๓) 

๒. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน ๒๐๖ ๑๙๙ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๗ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐) 

๒. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน ๓๔๖ ๒๙๒ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๕๔ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑) 

๓. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน ๑,๔๒๔ ๑,๓๕๓ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๗๑ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙) 



๔๓ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
๔. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๙๘.๐๐ ๙๓.๕๑ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘) 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน ๒,๑๓๕ ๒,๑๐๐ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๓๕ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔) 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๗๕.๘๕ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖) 

๔. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน ๙๐ ๗๕ ต่ ากว่าเปา้หมาย ๑๕ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗) 

๕. ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. จ านวนผู้ป่วยนอก คน ๓๓,๐๐๐ ๒๗,๕๓๖ ต่ ากว่าเป้าหมาย ๕,๔๖๔ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖) 

๒. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
ตามที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท ๑๐.๔๑๖๐ ๑๐.๔๑๕๒ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑) 

๖. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๘๒.๒๐ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗) 

๗. โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๑๔.๒๘ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕) 

๘. ตัวช้ีวัดด้านบริหารจัดการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

๑. การบริหารงานของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพท์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะสถาบัน 

คะแนน ๕ ๔ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐) 



๔๔ 
  
๙. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
๑. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่าย
เทียบกับความเร็วของระบบเครือข่ายในปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ต่ ากว่าเปา้หมาย 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือน าไป
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฉบับ
ดังกล่าวและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการทบทวน ปรับปรุงแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป กองแผนงาน จึง
ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานต่างๆ ผู้รับผิดชอบ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๒๑ ๙๑.๓๐ 
ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๒ ๘.๗๐ 

รวม ๒๓ ๑๐๐ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จ านวน ๒๓ ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๓๐ และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่ามีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ และมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๒๐ จ านวน                    
๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

             
                       ประเด็น... 



๔๕ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตั้งแต ่
ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 

๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินยัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

๑๐ ๑๐   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

๖ ๖   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบในมหาวิทยาลัย 

๕ ๓  ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พฒันาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

๒ ๒   

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๓ ๒๑ - ๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๓๐ - ๘.๗๐ 

 

 ๑. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๒๑ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มาตรการที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80.00 81.37 
๒. จ านวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ช่องทาง ≥ 4 4 

๓. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตร คน 3 40 
๔. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 10 47 

๕. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.00 100 
๖. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.00 100 
มาตรการที่ 2 : สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชดัเจน 
1. จ านวนครั้งในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

คร้ัง ๑ ๑ 

2. จ านวนเรื่องในการประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวนงาน ๕ ๗ 

มาตรการที่ 3 : พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบให้นักศึกษา 



๔๖ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มาตรการที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่น าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริต 

จ านวน
บทเรียน 

๒ ๙๑ 

มาตรการที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติส าหรับนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทั่วไป 
๑. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ผลงาน ๓ ๓ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มาตรการที่ ๑ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศระเบียบการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ช่องทาง ≥ ๓ ๔ 

๒. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ช่องทาง ≥ ๓ ๓ 

มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ครั้ง ๑ ๑ 

๒. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ช่องทาง ๓ ๓ 
๓. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 100 
มาตรการที่ ๓ : พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

ช่องทาง ≥ ๓ ๗ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
มหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกในเพื่อจัดการ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 
๑. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ 
มาตรการที่ ๔ : พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 
1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน ๑ ๑ 
๒. ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ด้รับการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔… 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๔๗ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มาตรการที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ 
๑. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม
(ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่คณะ/ส านัก) 

ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๙๖.๗๕ 

๒. ร้อยละเฉลี่ ยของผู้ เข้ าร่วมโครงการมีความรู้ เพิ่ มขึ้น  (ขยาย
กลุ่มเป้าหมายสู่คณะ/ส านัก) 

ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๙๖.๒๕ 

 

 ๒. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีทั้งสิ้น ๒ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
มหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มาตรการที่ ๑ : ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
๑. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๗๐.๒๐ 

มาตรการที่ ๓ : ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1. จ านวนคร้ังที่มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมผูบ้ริหาร คร้ัง ≥ ๒ คร้ัง ๑ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ   
     

 ๔.๑.๒.๔  ขออนุมัติกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลจากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ด
ระดับ (ระดับซี) เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง)   ซึ่งเป็นการจัดประเภทต าแหน่งตาม
ลักษณะงานและจัดระดับต าแหน่งตามคุณภาพและความยากง่ายของงาน และออกมาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในปลายปี ๒๕๕๓ โดยมี
สาระส าคัญ ๒ ส่วน คือ  

(๑) การก าหนดระดับต าแหน่ง ได้แก่ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดระดับ
ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั้นๆ บนหลักการยึดถืองานเป็นหลัก และการประเมิน
ค่างานของต าแหน่งภายในหน่วยงาน  และ  

   (๒) การแต่งตั้ง… 



๔๘ 
  

(๒) การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ การประเมินบุคคลและผลงานที่คุณสมบัติและผลงานให้
ด ารงต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และประเมินค่างานไว้แล้ว 

 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
การก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ของต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ในแต่ละหน่วยงาน ควรมีระดับใด จ านวนเท่าใดนั้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3)                   
พ.ศ. 2559 ส าหรับขั้นตอนด าเนินการนั้นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

หน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งได้ส่งผล
การวิเคราะห์ แบบประเมินค่างาน และเอกสารประกอบการพิจารณา เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมิน            
ค่างานของต าแหน่งเพ่ือขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจ านวน 21 ต าแหน่ง 
95 อัตรา ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
1.1 ระดับช านาญการ   จ านวน   7 อัตรา 

          2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
      2.1 ระดับช านาญการ   จ านวน 66 อัตรา 
               2.2 ระดับช านาญการช านาญการพิเศษ   จ านวน  6 อัตรา 
 3. ประเภททั่วไป 
               3.1 ระดับช านาญงาน   จ านวน  16 อัตรา 

 

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือด าเนินการประเมินค่างานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง มีมติเห็นชอบตาม     
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ประเภท... 



๔๙ 
  

ประเภท/ระดับ จ านวน 
ผลการประเมินค่างาน  

ขอยกเลิก* ผ่าน ไม่ผ่าน 

ก. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ     

    ก.1 ระดับช านาญการ 7 5 2 - 
ข. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ     
   ข.1 ระดับช านาญการ 66 60 3 3 
   ข.2 ระดับช านาญการพิเศษ 6 1 5 - 
ค. ประเภทท่ัวไป     

   ค.1 ระดับช านาญงาน 16 16 - - 
     รวมทั้งสิ้น 95 82 10 3 

 

หมายเหตุ    ขอยกเลิกประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ 3 อัตรา สาเหตุที่ยกเลิก 
เนื่องจากกรรมการประเมินค่างานขอข้อมูลและเอกสารเพ่ิมเติม หน่วยงานต้นสังกัดจึงขอยกเลิก 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง  และ
พิจารณาอนุมัติการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีผลการประเมินค่างาน
ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แยกเป็น 

1.  ขออนุมัติการก าหนดกรอบต าแหน่งสูงข้ึน ตามผลการประเมินค่างานที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 82 อัตรา  
จากจ านวน 95 อัตรา ดังนี้ 

 ก. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ   
ก.1 ระดับช านาญการ  จ านวน 5 อัตรา  จากจ านวน 7 อัตรา 

      ข. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ข.1 ระดับช านาญการ จ านวน 60 อัตรา  จากจ านวน 66 อัตรา 
ข.2 ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา  จากจ านวน 6 อัตรา 

       ค. ประเภทท่ัวไป  
ค.1 ระดับช านาญงาน จ านวน 16 อัตรา จากจ านวน 16 อัตรา 

 2. ข้อมูลรายละเอียดชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน สังกัดและต าแหน่งเลขท่ีที่มีผลการประเมินค่างานที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน และกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและขอยกเลิกไม่ประเมิน ดังนี้ 

     ก. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
   ก.๑ ระดับช านาญการ (มีเงินประจ าต าแหน่ง) จ านวน 7 อัตรา ได้แก่ 
         ก.1.1 กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 5 อัตรา จากจ านวน 7 อัตรา 

 

 

          กรอบต าแหน่ง... 



๕๐ 
  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

 
ต าแหน่งเลขที่ ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน (อัตรา) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ 
 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

316 

1 คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

496 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

298 

1 คณะบริหารศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

148 

นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
 

1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

552 

    ก.1.2 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 2 อัตรา จากจ านวน 7 อัตรา ได้แก่ 
                1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งเลขท่ี 299  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

   2) ต าแหน่งเลขท่ี 399  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ข. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
     ข.๑ ระดับช านาญการ (ไม่มีเงินประจ าต าแหน่ง) จ านวน 66 อัตรา ได้แก่ 
           ข.1.1 กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 60 อัตรา  จากจ านวน 66 อัตรา  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน 

(อัตรา) 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี 

153 
และ 154 

2 คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

1 และ 174 

3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักงานเลขานุการ 

396, 403 และ 
404 

นักวิจัยช านาญการ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักงานเลขานุการ 

387 

ผู้สอนปฏิบัติการช านาญการ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
258 

362 และ 369 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ช านาญการ 

2 ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
119 และ 121 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

๑ คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

303 



๕๑ 
  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน 

(อัตรา) 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

321 

1 คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

16๔ 

1 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

231 

1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

132 

๑ คณะบริหารศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

๖3 

3 ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
118, 263 และ 

264 
บุคลากรช านาญการ 
 

๑ คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
293 

๑ คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

 
82 

1 ส านักงานอธิการบดี 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 
419 

นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 3 ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

51, 467 และ 
504 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1 คณะบริหารศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
33 

1 ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
226 

1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานเลขานุการ 

 
313 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

2 คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

 
2 และ 516 

1 คณะรัฐศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

 
182 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
391 

 
 



๕๒ 
  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน 

(อัตรา) 

2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักงานเลขานุการ 

 
400 และ 401 

1 คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
413 

3 ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
367 
438 
548 

3 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
ส านักอ านวยการ 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 
460  

 
461 
513 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
๕19 

1 คณะเภสัชศาสตร ์
ส านักงานเลขานุการ 

 
497 

2 คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 
 

 
212 และ 

 271 
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ส านักงานเลขานุการ 
 

๓8๙ 
3 ส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง 
75, 209 และ 

368 
1 ส านักวิทยบริการ 

ส านักงานเลขานุการ 
 

412 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 คณะศิลปศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการ 
 

243 
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ส านักงานเลขานุการ 
392 และ ๓๙๗ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ช านาญการ 

1 คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
11 

1 
 

คณะบริหารศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
1๓๗ 

1 ส านักงานอธิการบดี  



๕๓ 
  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน 

(อัตรา) 

กองบริการการศึกษา 85 
1 ส านักวิทยบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

20 

ข. 1.2 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างานจ านวน 3 อัตรา และขอยกเลิก 3 อัตรา  
รวม 6 อัตรา จากจ านวน 66 อัตรา ดังนี้ 

 - กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินค่างาน ได้แก่  
1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ 274 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข  
2) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งเลขท่ี 186  สังกัดคณะรัฐศาสตร์  
3) ต าแหน่งบรรณารักษ์ ต าแหน่งเลขท่ี 193  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

- หน่วยงานขอยกเลิก ได้แก่ ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเลขท่ี 202, 435 และ 436  
สังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ 

 ข. 2 ระดับช านาญการพิเศษ  (มีเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน) 
           ข.2.1 กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 อัตรา  จากจ านวน 6 อัตรา 

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย 

ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อต าแหน่งและระดับ จ านวน (อัตรา) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

265 

       ข.2.2 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 5 อัตรา  จากจ านวน 6 อัตรา ได้แก่ 
      1) ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ต าแหน่งเลขท่ี 396 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
      2) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ 134 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งเลขท่ี 133 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      4) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่งเลขท่ี 47 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      5) ต าแหน่งนิติกร  ต าแหน่งเลขท่ี 16 สังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

ค. ประเภทท่ัวไป 
        ค.1 ระดับช านาญงาน (ไม่มีเงินประจ าต าแหน่ง) 

        ค.1.1 กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 16 อัตรา จากจ านวน 16 อัตรา 

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย ต าแหน่งเลขที ่ชื่อต าแหน่งและระดบั จ านวน 

(อัตรา) 

ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ช านาญงาน 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

317 และ 
370 



๕๔ 
  

กรอบต าแหน่ง สังกัด/ 
หน่วยงานย่อย ต าแหน่งเลขที ่ชื่อต าแหน่งและระดบั จ านวน 

(อัตรา) 

ช่างเทคนิคช านาญงาน 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักงานเลขานุการ 

 
427 

ผู้ปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา 
ช านาญงาน 

1 ส านักวิทยบริการ 
ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 
457 

ผู้ปฏิบัตงิานบริหารช านาญงาน 3 คณะเภสัชศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

27, 304 และ 
223 

1 คณะรัฐศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

 
397 

3 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
ส านักอ านวยการ 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 
400 

122 และ 512 
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ส านักงานเลขานุการ 
428, 465 และ 

242 
1 ส านักงานอธิการบด ี

กองคลัง 
 

105 
1 ส านักวิทยบริการ 

ส านักงานเลขานุการ 
 

455 
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการก าหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการภายในแต่ละหน่วยงาน  
เกี่ยวกับการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งต่างๆ เช่น ระดับผู้ปฏิบัติงานกี่ต าแหน่ง ระดับช านาญการกี่ต าแหน่ง  และ
ระดับช านาญการพิเศษกี่ต าแหน่ง  และควรด าเนินการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จักต้องมีกรอบระดับต าแหน่งต่างๆ 
ในแต่ละหน่วยงานจ านวนมากน้อยเพียงใด   
 

    มติที่ประชุม  มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการทบทวนผลการประเมินค่างานของ
แต่ละต าแหน่ง  และพิจารณาการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหม่        
และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และ                 
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

  ๔.๑.๒.๕  พิจารณา (ร่าง) วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา                       
  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปี ๒๕๖๒ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  จึงได้จัดท า (ร่าง) รายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ 
 

                 ปริญญาตรี... 



๕๕ 
  
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดวิธีการรับนักศึกษาในโควตาต่างๆ โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ได้มีมติเห็นชอบให้น าเรียนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเห็นชอบในล าดับต่อไป  และจากการ
ด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ย้อนหลังประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ ได้สรุป
เปรียบเทียบแผนการผลิตผลการรับบุคคลเข้าศึกษา และการลงทะเบียนเรียน ดังนี้   
 

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบแผนการผลิต ผลการรับบุคคลเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียนในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ 
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๒๕๕๔ ๔,๒๙๐ ๓,๒๒๒ ๗๕.๑๐ ๖๐:๔๐ ๒,๕๗๔ ๒,๓๗๙ ๙๒.๔๒ ๑,๗๑๖ ๘๔๓ ๔๙.๑๓ ๗๓.๘๔:๒๖.๑๖ 

๒๕๕๕ ๔,๐๔๒ ๓,๙๔๑ ๙๗.๕๐ ๖๐:๔๐ ๒,๔๒๕ ๓,.๑๐๕ ๑๒๘.๐๔ ๑,๖๑๗ ๘๓๖ ๕๑.๗๐ ๗๘.๗๙:๒๑.๒๑ 

๒๕๕๖ ๔,๑๑๑ ๔,๐๔๙ ๙๘.๔๙ ๖๐:๔๐ ๒,๔๖๗ ๓,๔๐๕ ๑๓๘.๐๒ ๑,๖๔๔ ๖๔๔ ๓๙.๑๗ ๘๔.๐๙:๑๕.๙๑ 

๒๕๕๗ ๔,๓๕๖ ๔,๔๕๖ ๑๐๒.๓๐ ๗๐:๓๐ ๓,๐๔๙ ๓,๘๐๗ ๑๒๔.๘๖ ๑,๓๐๗ ๖๔๙ ๔๙.๖๖ ๘๕.๔๔:๑๔.๕๖ 

๒๕๕๘ ๔,๕๔๗ ๔,๔๖๗ ๙๘.๒๔ ๘๐:๒๐ ๓,๑๘๓ ๓,๘๔๖ ๑๒๐.๘๓ ๑,๓๖๔ ๖๒๑ ๔๕.๕๓ ๘๖.๑๐:๑๓.๙๐ 

๒๕๕๙ ๔,๖๒๑ ๔,๐๖๓ ๘๗.๙๒ ๘๐:๒๐ ๓,๖๙๗ ๓,๕๖๒ ๙๖.๓๔ ๙๒๔ ๕๐๑ ๕๔.๒๒ ๙๐.๙๙:๑๐.๘๔  

๒๕๖๐ ๔,๖๕๑ ๓,๙๘๗ ๘๕.๗๒ ๙๐:๑๐ ๔,๑๘๖ ๓,๖๐๑ ๘๖.๐๓ ๔๖๕ ๓๘๖ ๘๓.๐๒ ๙๐.๓๒:๙.๖๘ 
 

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูลการลงทะเบียนเรียน จากงานทะเบียนนักศึกษาฯ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อมูลแผนการผลิตบัณฑิตที่ปรับ      
              จากการชะลอการเปิดหลักสูตร/การปรับแผนของคณะ/หลักสูตรแล้ว  
 

  และตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม                        
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. วิธีการรับเข้าศึกษา    
   การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ   
      ๑.๑ วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑.๒ วิธี รับผ่านส่วนกลาง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด า เนินการการคัดเลือก                  
ตามองค์ประกอบที่ ทปอ. ก าหนด   

  ๒. วิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสินคัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของ
แต่ละคณะ/หลักสูตร โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้  
 
            ๒.๑ คุณสมบัต.ิ.. 



๕๖ 
  
   ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวิธีรับ               
      ๒.๒ องค์ประกอบท่ีใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก  
    ๒.๒.๑ วิธีรับตรง โดยคณะ/หลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบในการพิจารณาจากรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ/หลักสูตรก าหนด  
                (๑) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม    
               (๒) คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)   
  (๓) คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test)  
  (๔) คะแนนทดสอบวิชาสามัญ  ๙ วิชา   
  (๕) ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
              (๖) ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
              (๗) ผลการประเมินวัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด   
    (๘) ผลการทดสอบวิชาเฉพาะ ของสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)   
              (๙) ผลการสอบสัมภาษณ์   
   ๒.๒.๒ วิธีรับผ่านส่วนกลางเป็นไปตามที่ ทปอ. ก าหนด ดังนี้ GPAX O-NET (๖ กลุ่มสาระ) 
คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ 
(Professional Aptitude Test หรือ PAT) 
 ๓. จ านวนรับเข้าศึกษา  
           จ านวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ                      
จ านวน ๔,๓๒๖ คน ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๑ การปรับแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามคณะ/สาขาวิชา 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ 
(คน) 

๑ คณะเกษตรศาสตร์ ๓๘๐ 
๑.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ๖๕ 
๑.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาประมง ๔๕ 
๑.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ วิชาเอกพืชไร่,วิชาเอกพืชสวน,วิชาเอกสัตวศาสตร ์ ๒๗๐ 
๒ คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ 

๒.๑ นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) ๔๐๐ 
๓ คณะบริหารศาสตร์ ๙๒๐ 

๓.๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การเงินการธนาคาร ๑๕๐ 
๓.๒ บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการการตลาด ๒๘๐ 



๕๗ 
  

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ 
(คน) 

๓.๓ บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการการโรงแรม ๑๓๐ 
๓.๔ บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจ ๑๕๐ 
๓.๕ บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ๓๐ 
๓.๖ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี ๑๘๐ 
๔ คณะรัฐศาสตร์ ๔๓๐ 

๔.๑ รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) การปกครอง ๑๙๐ 
๔.๒ รัฐศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) การบรหิารองค์การ ๑๒๐ 
๔.๓ รัฐศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) การบรหิารท้องถิ่น ๑๒๐ 
๕ คณะวิทยาศาสตร์ ๕๙๕ 

๕.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร ์ ๔๐ 
๕.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี ๘๐ 
๕.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จุลชีววิทยา ๖๐ 
๕.๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา ๔๐ 
๕.๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑๒๐ 
๕.๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส ์ ๕๐ 
๕.๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๘๐ 
๕.๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยียางและพอลเิมอร ์ ๓๕ 
๕.๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๕๐ 

๕.๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

๔๐ 

๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๒๐ 
๖.๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ, ๕๒๕ 

 วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
๖.๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๙๕ 
๗ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๐๕ 

๗.๑ ศิลปประยุกต์บณัฑิต (ศ.ป.บ.) การออกแบบอุตสาหกรรม ๖๕ 
๗.๒ ศิลปประยุกต์บณัฑิต (ศ.ป.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๔๐ 
๘ คณะศิลปศาสตร์ ๔๔๐ 

๘.๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) การทอ่งเที่ยว ๗๐ 
๘.๒ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) พัฒนาสังคม ๖๐ 
๘.๓ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร ์ ๕๐ 
๘.๔ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาจีนและการสื่อสาร ๕๐ 
๘.๕ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ๕๐ 
๘.๖ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาไทยและการสื่อสาร ๕๐ 
๘.๗ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ๔๐ 
๘.๘ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๗๐ 



๕๘ 
  

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
แผนรับ 
(คน) 

๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๑๘ 
๙.๑  แพทยศาสตรบณัฑติ (พ.บ.) * ๖๘ 
๙.๒ สาธารสุขศาสตรบณัฑติ (ส.บ.) อนามัยชุมชน ๗๕ 
๙.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๕ 
๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๐ 

๑๐.๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ๘๐ 
๑๑ คณะเภสัชศาสตร์ ๑๓๘ 

๑๑.๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.) บริบาลเภสัชกรรม ๑๐๓ 

๑๑.๒ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.) เภสัชกรรมอุตสาหการ ๓๕ 
 ผลรวมทั้งหมด ๔,๓๒๖ 

   

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) วิธีการรับและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. เห็นควรให้แก้ไขชื่อระเบียบวาระใหม่ แก้ไขเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีการ
รับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๒. เห็นควรให้แก้ไข ข้อที่ ๒.๒.๑ และข้อที่ ๒.๒.๒ ใหม่ ดังนี้  
  ๒.๒.๑ วิธีรับตรง โดยคณะ/หลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบในการพิจารณาจากรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับคณะ/หลักสูตรก าหนด... 
          ๒.๒.๒ วิธีรับผ่านส่วนกลางเป็นไปตามท่ี ทปอ. ก าหนด...  
  ๓. เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑  แก้ไขชื่อเป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒”  
 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

 ๔.๑.๒.๖  แนวทางการด าเนินการปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียน 
     ในปีการศึกษา 2562 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดรับกับมติที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น 
 
                     ประชาคม... 



๕๙ 
  
ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยก าหนดช่วงการเรียนภาคเรียนที่ ๑  ในเดือนสิงหาคม - ธันวาคม  
และภาคเรียนที่ ๒ มกราคม - พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
           ๑) มีความเป็นสากลท าให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกันในภูมิภาค 
           ๒) ช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และการประชุมวิชาการได้สอดคล้องกันทุกมหาวิทยาลัย
และนานาชาติ 
          ๓) การรับนักศึกษาต่างชาติ การแลกเปลี่ยน หรือการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
ตรงกัน 
           ๔) นักเรียนมีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ด้านภาษาจากต่างประเทศก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 จากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนข้างต้น พบว่าการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ตาม
ประชาคมอาเซียนประสบปัญหาในการจัดการศึกษาและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นหลายประการ อาทิ จัดการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่มีอากาศร้อน การจัดการเรียนการสอนบางสาขาวิชามีอุปสรรคมากโดยเฉพาะสาขาทางด้าน
เกษตร การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่ทันกับช่วงที่มีการรับสมัครงาน   การจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น 
ค่ายอาสา การบริการวิชาการให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีช่วงเวลาที่ไม่
เหมาะสมเนื่องจากมีการเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ตลอดจนการคัดเลือกทหารในเดือนเมษายน นักศึกษาชายที่           
เคย/สามารถน าผลจากการส าเร็จการศึกษาไปลดระยะเวลาการรับราชการทหารก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากยังไม่
ส าเร็จการศึกษาเป็นต้น ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบประชาคมอาเซียน มีการศึกษาพบว่ามีเพียง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเดียวกันนี้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๖.๓๓ ไม่เห็นด้วยกับการให้มหาวิทยาลัยยังคงเปิด-ปิดตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
            จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว กองบริการการศึกษาได้ท าการติดตามปัญหาและศึกษาผลกระทบที่
ปรับเปลี่ยนการเปิดปิดภาคเรียนแบบอาเซียนมาเป็นระยะๆ โดยในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองบริการการศึกษาได้
นัดประชุมร่วมกับผู้แทนคณะ/วิทยาลัยเพ่ือรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของคณะ/หลักสูตรเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
ภายหลังจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาการจัด
การศึกษาในสภาพอากาศร้อนช่วงเวลาฝึกงานไม่ตรงกับความต้องการของเอกชน การจัดการการแนะแนวการศึกษา
หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาประสบปัญหา วงรอบงบประมาณกับการจัดกิจกรรม/ 
โครงการไม่สอดคล้องกัน การประเมินภาระการสอนข้าราชการ พนักงานสายวิชาการ ไม่สอดรับกับรอบการประเมิน
เป็นต้น ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มอบให้กองบริการการศึกษาท าการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นปัญหาและผลกระทบที่
ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและจัดท าแบบสอบถาม
เป็น Google Form และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปตอบแบบสอบถาม และมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น ๙๖๔ คนประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๖๘๕ คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                      
จ านวน ๑๓๘ คน บุคลากรสายวิชาการ ๙๙ คนและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ๔๒ คน ได้ข้อสรุปที่ค้นพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๗๑.2 เห็นด้วยหากมหาวิทยาลัยยกเลิกการเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยแบบอาเซียน ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ ๑๙.๘  และไม่แน่ใจร้อยละ ๙  จึงสรุปได้ว่าประชาคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๑.2 เห็นด้วยหาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะยกเลิกการเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยแบบอาเซียนและปรับเปลี่ยนมาเปิดภาคเรียนเช่นเดิม 
(ภาคเรียนที่ ๑ มิถุนายน-กันยายน ภาคเรียนที่ ๒ พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ) ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
                    ตารางท่ี 1… 
 



๖๐ 
  
     ตารางท่ี 1 ความถี่ ร้อยละ ประเภทผู้ประเมินแบบสอบถาม 

ประเภท ความถี่ ร้อยละ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 138 14.3 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 685 71.1 

บุคลากรสายวิชาการ 99 10.3 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 42 4.4 

รวม 964 100.0 
   
      ตารางท่ี 2 ความถี่ ร้อยละ สังกัดผู้ประเมินแบบสอบถาม 

สังกัด ความถี่ ร้อยละ 
คณะเกษตรศาสตร์ 82 8.5 

คณะนิติศาสตร์ 67 7.0 

คณะบริหารศาสตร์ 244 25.3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0.6 

คณะเภสัชศาสตร์ 36 3.7 

คณะรัฐศาสตร์ 122 12.7 

คณะวิทยาศาสตร์ 126 13.1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 111 11.5 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 0.6 

คณะศิลปะศาสตร์ 122 12.7 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 31 3.2 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2 0.2 

ส านักงานอธิการบดี 8 0.8 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 0.1 

รวม 964 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตารางท่ี 3... 



๖๑ 
  

ตารางท่ี 3 ความถี่ ร้อยละ ชั้นปีที่ศึกษาของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
 

 ชั้นปี ความถี่ ร้อยละ 

ไม่ระบุ 191 19.8 

1 162 16.8 

2 228 23.7 

3 186 19.3 

4 171 17.7 

5 20 2.1 

6 6 0.6 

รวม 964 100 

 
ตารางท่ี 4 ความถี่ ร้อยละ ระดับความคิดเห็นผู้ประเมินแบบสอบถามในแต่ละข้อ 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ประเภท 

ความถี่ระดับของความคิดเห็น(ร้อยละ) 
 รวม  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
ข้อดีที่มหาวิทยาลัยเปิด-ปิดแบบอาเซียน 

1 มีความเป็นสากลท าให้การจัด
การศึกษาสอดคล้องกันใน
ภูมิภาค 

นักศึกษา 129 (15.7) 310 (37.7) 384 (46.6) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 11 (11.1) 77 (77.8) 11 (11.1) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (11.9) 28 (66.7) 9 (21.4) 42 (100) 
รวม 145 (15) 415 (43) 404 (42) 964 (100) 

2 มีช่วงเวลาที่มีการจดักิจกรรม
กีฬา วัฒนธรรม และการประชุม
วิชาการไดส้อดคล้องกันทุก
มหาวิทยาลยัและนานาชาต ิ

นักศึกษา 162 (19.7) 238 (28.9) 423 (51.4) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 13 (13.1) 73 (73.7) 13 (13.2) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 8 (19) 24 (57.1) 10 (23.9) 42 (100) 
รวม 183 (19) 335 (34.8) 446 (46.2) 964 (100) 

3 การรับนักศึกษาต่างชาต ิการ
แลกเปลีย่น หรือการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศมีช่วงเวลาที่
เหมาะสมและตรงกัน 

นักศึกษา 180 (21.9) 128 (15.6) 515 (62.5) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 15 (15.2) 70 (70.7) 14 (14.1) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 (31) 18 (42.9) 11 (26.1) 42 (100) 
รวม 208 (21.6) 216 (22.4) 540 (56) 964 (100) 

4 มหาวิทยาลยัมีช่วงเวลาเพียง
พอที่จะเตรียมผูเ้รียนก่อนเข้า
เรียน 

นักศึกษา 157 (19.1) 249 (30.3) 417 (50.6) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 8 (8.1) 78 (78.8) 13 (13.1) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 9 (21.4) 23 (54.8) 10 (23.8) 42 (100) 



๖๒ 
  

ข้อ 
 

ข้อความ 
ประเภท 

ความถี่ระดับของความคิดเห็น(ร้อยละ) 
 รวม  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
รวม 174 (18) 350 (36.3) 440 (45.7) 964 (100) 

5 นักเรียนมโีอกาสไปฝึก
ประสบการณ์ด้านภาษาจาก
ต่างประเทศก่อนเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมากข้ึน 

นักศึกษา 196 (23.6) 190 (23.1) 437 (53.3) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 34 (34.3) 56 (56.6) 9 (9.1) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 (31) 17 (40.5) 12 (28.5) 42 (100) 
รวม 243 (25) 263 (27.3) 458 (47.7) 964 (100) 

ข้อเสียที่มหาวิทยาลัยเปิด-ปิดแบบอาเซียน 

1 การจัดการเรยีนการสอนในช่วง
ที่มีอากาศร้อนมากท าให้ขาด
สมาธิในการสอน/การเรยีน 

นักศึกษา 124 (15.1) 179 (21.7) 520 (63.2) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 22 (22.2) 8 (8.1) 69 (69.7) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 (4.8) 1 (2.4) 39 (92.8) 42 (100) 
รวม 148 (15.4) 188 (19.5) 628 (65.1) 964 (100) 

2 มีวันหยุดราชการส าคัญๆมากท า
ให้มีเวลาเรียนไม่พอเพียง 

นักศึกษา 144 (17.5) 219 (26.6) 460 (55.9) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 3 (3) 4 (4) 92 (93) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 (2.4) 6 (14.3) 35 (83.3) 42 (100) 
รวม 148 (15.4) 229 (23.8) 587 (60.8) 964 (100) 

3 การเรยีนไมต่่อเนื่องจากมัธยมปี
ที6่ มาระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากเปิด-ปิดภาคเรียน
แตกต่างกัน 

นักศึกษา 87 (10.6) 169 (20.5) 567 (68.9) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 24 (24.2) 3 (3) 72 (72.8) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 (4.8) 1 (2.4) 39 (92.8) 42 (100) 
รวม 113 (11.8) 173 (17.9) 678 (70.3) 964 (100) 

4 การส าเร็จการศึกษาไม่ทันในช่วง
ที่มีการสอบแข่งขันของราชการ
และเอกชน 
 
 

นักศึกษา 212 (25.8) 84 (10.2) 527 (64) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 26 (26.3) 3 (3) 70 (70.7) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (11.9) 1 (2.4) 36 (85.7) 42 (100) 
รวม 243 (25.2) 88 (9.1) 633 (65.7) 964 (100) 

5 การจัดการการฝึกประสบการณ์
นอกสถานท่ีของนักศึกษามี
ความยุ่งยากเพราะช่วงเวลาและ
ความต้องการไม่สอดคล้องกับ
หน่วยงานราชการและเอกชน 

นักศึกษา 159 (19.3) 107 (13) 557 (67.7) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 29 (29.3) 8 (8.1) 62 (62.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 4 (9.5) 3 (7.1) 35 (83.4) 42 (100) 
รวม 192 (19.9) 118 (12.3) 654 (67.8) 964 (100) 

6 การสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไม่ทันตามปฏิทินท่ี
หน่วยงานท่ีจัดสอบก าหนดไว้
เพราะยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษา 231 (28.1) 62 (7.5) 530 (64.4) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 39 (39.3) 5 (5.1) 55 (55.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 10 (23.8) 2 (4.8) 30 (71.4) 42 (100) 
รวม 280 (29) 69 (7.2) 615 (63.8) 964 (100) 

ผลกระทบมหาวิทยาลัยเปิด-ปิดแบบอาเซียน 
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ข้อ 
 

ข้อความ 
ประเภท 

ความถี่ระดับของความคิดเห็น(ร้อยละ) 
 รวม  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
1 กิจกรรมคา่ยอาสา ค่ายวิชาการ

ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพจริงของพื้นที่
เป้าหมาย 

นักศึกษา 245 (29.8) 172 (20.9) 406 (49.3) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 20 (20.2) 25 (25.3) 54 (54.5) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 10 (23.8) 2 (4.8) 30 (71.4) 42 (100) 
รวม 275 (28.5) 199 (20.6) 490 (50.9) 964 (100) 

2 การใช้จ่ายงบประมาณใน
กิจกรรมต่างๆมีข้อจ ากดัมากข้ึน
เพราะต้องรีบด าเนินงานและ
เบิกจ่ายให้ทันกับปีงบประมาณ 

นักศึกษา 179 (21.7) 78 (9.5) 566 (68.8) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 6 (6.1) 4 (4) 89 (89.9) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 3 (7.1) 2 (4.8) 37 (88.1) 42 (100) 
รวม 188 (19.5) 84 (8.7) 692 (71.8) 964 (100) 

3 การส าเร็จการศึกษาไม่สอดรับ
กับการคัดเลือกทหารที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

นักศึกษา 329 (40) 97 (11.8) 397 (48.2) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 37 (37.4) 4 (4) 58 (58.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (11.9) 1 (2.4) 36 (85.7) 42 (100) 
รวม 371 (38.5) 102 (10.6) 491 (50.9) 964 (100) 

4 การฝึกวิชาทหารของนักศึกษา
วิชาทหารมีความยุ่งยากเพราะ
หน่วยงานท่ีฝึกประสบการณ์ให้
ไม่ปรับเปลีย่นการฝึกตามทีม่ี
การเปิด-เปดิภาคเรยีนแบบ
อาเซียน 

นักศึกษา 373 (45.3) 79 (9.6) 371 (45.1) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 37 (37.4) 4 (4) 58 (58.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 9 (21.4) 1 (2.4) 32 (76.2) 42 (100) 
รวม 

419 (43.5) 84 (8.7) 461 (47.8) 964 (100) 
5 การสละสิทธ์ิเข้าศึกษาของ

นักเรียนจะมีโอกาสและจ านวน
มากขึ้น 

นักศึกษา 215 (26.1) 125 (15.2) 483 (58.7) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 28 (28.3) 5 (5.1) 66 (66.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (11.9) 1 (2.4) 36 (85.7) 42 (100) 
รวม 248 (25.7) 131 (13.6) 585 (60.7) 964 (100) 

6 การเรยีนการสอนด้าน
เกษตรกรรมไม่เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา 312 (37.9) 126 (15.3) 385 (46.8) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 27 (27.3) 4 (4) 68 (68.7) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 7 (16.7) 3 (7.1) 32 (76.2) 42 (100) 
รวม 346 (35.9) 133 (13.8) 485 (50.3) 964 (100) 

7 โอกาสมีงานท าน้อยลงเนื่องจาก
ส าเรจ็การศึกษาไม่ทันกับช่วงรับ
สมัครงาน 

นักศึกษา 195 (23.7) 121 (14.7) 507 (61.6) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 29 (29.3) 9 (9.1) 61 (61.6) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 10 (23.8) 3 (7.2) 29 (69) 42 (100) 
รวม 234 (24.3) 133 (13.8) 597 (61.9) 964 (100) 

8 การบระเมินอาจารย ์ประกัน
คุณภาพ ประเมินกจิกรรมมี
ข้อจ ากัด 

นักศึกษา 274 (33.3) 115 (14) 434 (52.7) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 14 (14.1) 7 (7.1) 78 (78.8) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 11 (26.2) 3 (7.1) 28 (66.7) 42 (100) 
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ข้อ 
 

ข้อความ 
ประเภท 

ความถี่ระดับของความคิดเห็น(ร้อยละ) 
 รวม  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
รวม 299 (31) 125 (13) 540 (56) 964 (100) 

9 การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นมีข้อจ ากัด
เพราะส่วนใหญ่ตรงกับการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 2 

นักศึกษา 159 (19.3) 92 (11.2) 572 (69.5) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 16 (16.2) 5 (5.1) 78 (78.7) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (11.9) 1 (2.4) 36 (85.7) 42 (100) 
รวม 180 (18.7) 98 (10.2) 686 (71.1) 964 (100) 

10 ภาคเรยีนที ่2 มีการใช้น้ ามาก
ในช่วงที่น้ าเริ่มขาดแคลน 

นักศึกษา 219 (26.6) 104 (12.6) 500 (60.8) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 28 (28.3) 4 (4) 67 (67.7) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 (4.8) 2 (4.8) 38 (90.4) 42 (100) 
รวม 249 (25.8) 110 (11.4) 605 (62.8) 964 (100) 

สรุป หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยกเลิกการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบ
อาเซียนและปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดไป
ตามเดิมเช่นท่ีผ่านมา( ภาคเรียนที่1 
มิถุนายน-กันยายน ภาคเรียนที่2 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ )ท่านมี
ความเห็นอย่างไร 

นักศึกษา 83 (10) 184 (22.4) 556 (67.6) 823 (100) 
บุคลากรสายวิชาการ 2 (2) 5 (5.1) 92 (92.9) 99 (100) 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 (4.8) 2 (4.8) 38 (90.4) 42 (100) 

รวม 87 (9) 191 (19.8) 686 (71.2) 964 (100) 

  

จากผลการส ารวจข้างต้นที่ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยในการยกเลิกการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน                                    
กองบริการการศึกษา  จึงได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าไฟฟ้า 
      เมื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปีปบประมาณ 2553 - 2560 พบว่า มีความแตกต่างมากในบาง
เดือนแต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของแต่ละปีแล้วแตกต่างกันไม่มาก รายละเอียดดังภาพกราฟที่ 1  ซึ่งในปีการศึกษา 
2557 เป็นต้นมา เป็นปีที่มีการปรับการเปิดภาคเรียนแบบอาเซียน (ภาคการศึกษาต้นเปิดเรียนเดือน ส.ค.                               
ภาคการศึกษาปลาย เปิดเรียนเดือน ม.ค.) และในปีการศึกษา 2553 - 2556 เป็นปีการศึกษาที่เปิดภาคเรียน
ตามเดิม (ภาคการศึกษาต้น เปิดเรียน เดือน มิ.ย. และภาคการศึกษาปลาย เปิดเรียน ก.ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกราฟที่ 1... 
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ภาพกราฟที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2560 
 

 
 

 
(ค่าเฉลี่ย = 48,709,584.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3,694,300.95) 

 

 
        ที่มาข้อมูล: กองคลังและส านักงานบริหารกายภาพฯ, 2561. 
   

  2. ปฏิทินการสอบวิชาชีพต่างๆ และการเกณฑ์ทหาร 
      2.1 การจัดสอบวิชาชีพต่างๆ 
   การจัดสอบของสภาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับ
ผลกระทบโดยมีตารางการจัดสอบตามตารางที่ 5  ซึ่งมีการจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงการ
จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาปลาย และในปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยจัดการเรียนการสอบแบบ
บล๊อคและส่งผลการเรียนก่อนที่ปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับวันที่จัดสอบของวิชาชีพ  
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบอาเซียนจึงส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบของสภาวิชาชีพต่างๆ 
 

               2.2 การเกณฑ์ทหาร... 

ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ค่าไฟฟ้า(บาท) 49,194,903.35 43,213,911.46 43,705,163.97 50,660,187.10 47,001,411.55 52,088,274.72 52,765,239.76 51,047,584.26 

รวม 4 ปี รวมปีงบประมาณ 2553-2556 เป็นเงิน 186,774,165.88 บาท รวมปีงบประมาณ 2557-2560 เป็นเงิน 202,902,510.29 บาท
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  2.2 การเกณฑ์ทหาร 
     ส าหรับวันเกณฑ์ทหารที่ก าหนดโดยกรมการเตรียมพลทหารบกจะด าเนินการในเดือนต้น
เมษายนของทุกปี (ตามตารางที่ 1) โดยจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนรด. ท าให้นักศึกษาต้องขอผ่อนผัน
เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษาและต้องไปเกณฑ์ทหารในปีถัดไป ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเปิด-ปิดแบบอาเซียน
จึงกระทบต่อการสมัครงาน อันท าให้ส่งผลกระทบต่อการได้งานท าของนักศึกษาและตัวชี้วัดภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร    
 

ตารางท่ี 5 แสดงปฏิทินการสอบวิชาชีพต่างๆและการเกณฑ์ทหาร 
 

ประเภท คร้ังที่ กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหตุ 
วิชาชีพบัญชี 1 สมัครสอบ 3-31 ม.ค. 61  
  สอบ 10,11,17,18,24,25 

มี.ค.61 
6 วิชาๆละ 1 วัน 

วิชาชีพพยาบาล 1 สมัครสอบ 25 ธ.ค. 60 - 26 ม.ค. 61  
  สอบ 17 - 18 มี.ค.61  
 2 สมัครสอบ 2 เม.ย. - 4 พ.ค. 61  
  สอบ 23 - 24 มิ.ย.61  
 3 สมัครสอบ 6 ส.ค. - 7 ก.ย.61  
  สอบ 27 - 28 ต.ค. 61   
วิ ช า ชี พ เ ว ช กร ร ม
(ศรว.) 

1 สมัครสอบ 25ธ.ค.60 - 16 ม.ค.61  

  สอบ 21 เม.ย.61 (สอบขั้นตอนที่
1) 
22 เม.ย.61 (สอบขั้นตอนที่
2) 

 

วิชาชีพเภสัชกรรม 1 สอบ OSPE 20 เม.ย.61 ผู้ เข้ าศึกษาก่อนปี  
กศ.57 

 1 สอบ MCQ 21 - 22 เม.ย.61  
 2 สอบ OSPE 3 ส.ค.61  
 2 สอบ MCQ 4 - 5 ส.ค.61  
 3 สอบ PLE-CC1 1 - 2 ก.ย.61 ผู้เข้าศึกษาปีกศ.57 
 3 สอบ PLE-CC2 21 ธ.ค.61  
วิชาชีพวิศวกร 1 สมัคร 3 - 31 ม.ค.61  
  สอบ 24 มี.ค.61  
 2 สมัคร 2 - 30 เม.ย. 61  
  สอบ 23 มิ.ย.61  
 3 สมัคร 2 - 31 ก.ค.61  
  สอบ 22 ก.ย.61  
สอบเนติสภา ภาคเรียน 1 สมัครเรียน 15 พ.ค. - 31 ส.ค.60  
  สมัครสอบ 3 ก.ค. - 31ส.ค.60  
 ภาคเรียน 2 สมัครเรียน 13 พ.ย.60 - 28 ก.พ.61  
  สมัครสอบ 3 ม.ค.61 - 28 ก.พ.61  
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ประเภท คร้ังที่ กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหตุ 
Admissions 
( TCAS รอบที่ 4) 

- สมัครสอบ 6 - 10 มิ.ย.61  
 สอบสัมภาษณ์ 4 - 6 ก.ค.61  

  ประกาศช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 13 ก.ค.61  
การเกณฑ์ทหาร - ขอผ่อนผัน ภายในเดือน ก.พ.   
  วันเกณฑ์ทหาร 1-12 เม.ย.  

 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับการเปลี่ยนถ่ายเพื่อกลับไปจัดการเรียน 
การสอนแบบเดิม  
               3.1 ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนไว้เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการฝึกงานและ      
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
     3.2. การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 - 2562 ให้ด าเนินการดังนี้ 

    3.2.1  ลดระยะเวลาการสอบกลางภาคจาก 2 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์)                 
เป็น 1 สัปดาห์โดยจัดสอบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เพ่ิมคาบเวลานอกเวลาราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

3.2.2  ลดระยะเวลาในการปิดภาคการศึกษาต้นและปลายจาก 3 สัปดาห์เหลือ 2 สัปดาห์ 
 การปรับระยะเวลาดังกล่าวไม่ขัดกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงก าหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖1 - 2563 ดังตารางที่ 6 
  

ตารางท่ี 6 แสดงก าหนดวันเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

กิจกรรม ภาคเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
วันเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น 7 ส.ค.60 30 ก.ค. 61 24 มิ.ย. 62  22 มิ.ย.63 
  ภาคการศึกษาปลาย 15 ม.ค.61 17 ธ.ค.61 25 พ.ย.62 23 พ.ย.63 
  ภาคฤดูร้อน 11 มิ.ย.61 6 พ.ค.62 20 เม.ย. 63 19 เม.ย.64 
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น 25 ก.ย.-6 ต.ค.60 17-23 ก.ย.61 19 -25 ส.ค.62  17-23 ส.ค.63 
  ภาคการศึกษาปลาย 5-16 มี.ค.61 4-10 ก.พ.62 13-19 ม.ค.63 11-17 ม.ค.64 
  ภาคฤดูร้อน - - -  - 
วันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาต้น 1 ธ.ค.60 16 พ.ย.61 11 ต.ค.62  9 ต.ค.63 
  ภาคการศึกษาปลาย 11 พ.ค.61 5 เม.ย.62 13 มี.ค.63  12 มี.ค.64 
  ภาคฤดูร้อน 20 ก.ค.61 14 มิ.ย.62 29 พ.ค.63  28 พ.ค.64 
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 4-19 ธ.ค.60 19-30 พ.ย. 61 14-25 ต.ค. 62  12-27 ต.ค.63 
  ภาคการศึกษาปลาย 14-25 พ.ค.61 8 -22 เม.ย. 62 16-27 มี.ค.63  15-26 มี.ค.64 
  ภาคฤดูร้อน 23-30 ก.ค.61 17-21 มิ.ย.62 1-5 มิ.ย.63  31-พ.ค.-4 มิ.ย.64 
วันปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น 20 ธ.ค.60 1 ธ.ค.61 26 ต.ค. 62  28 ต.ค.63 
  ภาคการศึกษาปลาย 26 พ.ค.61 23 เม.ย.62 14 มี.ค.63  27 มี.ค.64 
  ภาคฤดูร้อน 31 ก.ค.61 22 มิ.ย.62 6 มิ.ย.63  5 มิ.ย.64 

 

 
 ส าหรับ... 
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ส าหรับการเตรียมการด าเนินการตามปฏิทินการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) ในภาคการศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2561 - 2562 จะด าเนินการจัดสอบกลางภาคในวันและเวลานอก
ราชการโดยจัดสอบวันจันทร์-อาทิตย์ โดยวันจันทร์-ศุกร์มีการจัดสอบ 3 ช่วงเวลา คือ  

- คาบท่ี 1 เวลา 09.00 -12.00น.  
- คาบท่ี 2 เวลา 13.00-16.00 น.  
- คาบท่ี 3 เวลา 17.00-19.00 น.  

และจัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่กรรมการคุมสอบและ 
เจ้าหน้าที ่

   2) ขอให้คณะส่งผลการเรียนเร็วขึ้นกว่าปกติ 1 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนมีระยะเวลาลดลง1 
สัปดาห์ คณะจะต้องวางแผนการจัดการส่งผลการเรียนทุกภาคการศึกษา  

   3) ขอให้คณะเร่งด าเนินการรับรองการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาที่จะเกณฑ์
ทหารในปีพ.ศ.2563 เนื่องจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คือวันที่ 
13 มีนาคม 2562 และวันเกณฑ์ทหาร คือ 1-12 เมษายนของทุกปี 

   4) ขอให้งานรับเข้าศึกษา ศึกษาปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ระบบ TCAS) และ
วางแผนการรับเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

   5) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรและคนทั่วไปรับทราบ 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๑.๒.๗  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
           รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย                             
๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ และได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน วงรอบปีการ
ประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงใคร่ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของ ระดับสถาบัน 
1.1  ผลประเมินในภาพรวม  

   คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ “ดี”  คะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๖)  รายละเอียด ตามตารางที่ ๑ และ ๒ 
 
 

         ๑) ผลการ… 
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๑) ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ แบ่งตามระดับคุณภาพ พบว่า  
   - ระดับคุณภาพ “ ดีมาก”  ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐)  
   - ระดับคุณภาพ “ดี” ๑ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๖)   
  - ระดับคุณภาพ “พอใช้” ๑ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (คะแนน
เฉลี่ย ๓.๓๑) 

๒) เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ พบว่า  
   - ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  ในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” ทั้ง ๓ ประเด็น 
(คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖, ๔.๐๐, และ ๓.๘๑ ตามล าดับ) 
    - ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้าทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย อยู่ในระดับ 
“ดี”และผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ระดับ “พอใช้” 
   - ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ พบว่า มหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการบริหารจัดการ 

๒. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็น ๒ ส่วน คอื ๑) ข้อเสนอแนะในภาพรวม และ ๒) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 “ ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันที่เป็นระบบและมีการทบทวน
ผลการด าเนินงานหรือผลการประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันอย่างจริงจัง เพ่ือน า
ผลการด าเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้มีผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๓. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
     ๓.๑ กระบวนการผลิตบัณฑิต ผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรมีการก ากับติดตามการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดท าแผนการติดตาม/ตารางเวลาของการ
พัฒนา/ปรับปรุงล่วงหน้า วิเคราะห์สาเหตุของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข  
  ๓.๒ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย ๗ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ แต่พบว่าการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตัวชี้วัด รวมทั้งแผนการเงินยังไม่มีควา ม
สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ไม่พบแผนปฏิบัติราชการในหลายเรื่อง ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome-based education การพัฒนาหลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย หรือ
การจัดให้มีหลักสูตร ๒ ปริญญา เป็นต้น ซึ่งมีความไม่สอดคล้องเช่นเดียวกันของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ นอกจากนั้น
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่มาจากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ( IQA) 
ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดพ้ืนฐานของพันธกิจเท่านั้น อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
การจัดท าตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ควรประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทั้งที่เป็น  leading 
indicators และ lagging indicators และก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี เพ่ือที่ผู้บริหารจะสามารถติดตามและก ากับผล
การด าเนินงานได้ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จของสถาบัน 

๓.๓ กระบวนการที่ มุ่ ง เน้นนั กศึกษา  ประกอบด้วย  กระบวนการบริการนักศึกษา และ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑  และมีการส ารวจความต้องการความคาดหวังของนักศึกษาทุกกลุ่ม เพ่ือน าไปประกอบการจัดท ากระบวนการที่ 

 นักศึกษา… 



๗๐ 
  
มุ่งเน้นนักศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการพร้อมตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจน
ของบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาบัน ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการทบทวน/ประเมิน
ถึงประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆดังกล่าวว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากจ านวนผู้เข้าร่วมหรือ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เพ่ือจะได้น าผลการประเมินมาทบทวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
ในปีต่อไปใหม้ีประสิทธิผลตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  
   ๓.๔ กระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรมีระบบบริหารบุคลากรที่มี
ประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น มีแนวทางในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่จะส่งผลไปถึงผลการ
ด าเนินงาน (ได้แก่  การส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง) เพ่ือจัดให้มีการด าเนินการที่ตอบสนอง มีการก าหนด
ประเด็นความรู้/ทักษะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มที่สถาบันต้องการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (ได้แก่  
ทักษะด้านความเป็นครู ทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้ IT ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ทักษะการเป็นผู้น า 
เป็นต้น) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มรวมทั้งการพัฒนาผู้น า และมีการประเมินประสิทธิผลของระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นผู้บริหารในแต่
ละระดับของหน่วยงาน (เช่น  คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง ) ควรมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้สามารถก้าวไปสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  ๓.๕ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้เป็น
สารสนเทศที่เหมาะสมและพร้อมใช้ส าหรับผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการท างานที่ส าคัญ       
มีการคัดเลือกและรวบรวมตัววัดผลที่ส าคัญจากหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบกระบวนการท างานให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ  ซึ่งอาจจะต่อยอดไปจากฐานข้อมูลด้านวิจัยที่มีอยู่ รวมทั้งเผยแพร่ระบบสารสนเทศดังกล่าวไป
ยังผู้บริหาร บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ามาใช้ประโยชน์ การมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และพร้อมใช้จะ
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
  ๓.๖ กระบวนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยควรมีการวางระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย การก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นขององค์กร วิธีการค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีการจัดการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้ มีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเพ่ือน ามาส่งเสริมและเผยแพร่เพ่ือให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์
ความรู้เพ่ิมขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการรับรอง  TQR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากนั้นมีวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และควรแสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบรรลุพันธกิจด้านการสร้างองค์ความรู้อย่างแท้จริง 

๔. แผนพัฒนา/ปรับปรุง ( Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระดับมหาวิทยาลัย 
                 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ
ที่ ๔.๒  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ    
แผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
        ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ
ที่  ๔ .๒   ส รุ ปผลกา รประ เมิ น คุณภ าพภาย ใน  ร ะดั บ สถ าบั น  ปี ก า รศึ กษา  ๒๕๕๙  มี มติ เ ห็ น ชอบ                             
แผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ 

       มหาวิทยาลัย… 



๗๑ 
  
มหาวิทยาลัย  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการ
จัดท าแผนปรับปรุง  
                  ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จักได้ติดตามรายงานผลการด าเนินงานติดตาม
แผนพัฒนา/ปรับปรุง ( Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
มหาวิทยาลัย  ในการติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๑) ต่อไป 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

      ๔.๑.๒.๘  ขอยื่นเสนอหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
         และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา 
         แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Register : TQR)                    
         ปีการศึกษา 2559 

            รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  สืบเนื่องจากหนังสือที่ ศธ0506(3)/ว578 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สกอ. ได้แจ้งแนวทางและขั้นตอนที่หลักสูตรต้องการเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Register 
: TQR)  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบ                   
แนวทางการด าเนินงานการยื่นขึ้นทะเบียนเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) ส าหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ ให้สนับสนุนงบประมาณหลักสูตรที่มีเงื่อนไข
ตามเกณฑ์และยื่นขอขึ้นทะเบียนเพ่ือการเผยแพร่ (TQR) แบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 10,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งหมด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน
เพียงหลักสูตรละ 1 ครั้ง นั้น  

ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่เสนอขอขึ้นทะเบียนฯ TQR จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร                 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  รายละเ อียดตามหนั งสื อ                                       
ที่ ศธ 0529.8/3114 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งได้ด าเนินการตามแนวทางและขั้นตอนที่หลักสูตรต้องการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึ กษา               
พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Register : TQR) ที่ สกอ. ก าหนด ดังนี้  
 1) สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป                  
(คะแนน ๓.๐๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) ต่อเนื่องกัน 2 ปี 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2559 อยู่ในระดับดี  โดยมีผลการประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 
 
 
                   ผลประเมิน… 



๗๒ 
  

ผลประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตัวบ่งชี้ 2557 2558 2559 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน
มาตรฐาน 

ผ่าน
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.82 4.18 4.77 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 5.00 5.00 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 3.00 3.00 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 2.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 5.00 5.00 

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 
4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5.00 5.00 5.00 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 5.00 5.00 5.00 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 4.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 4.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 4.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 4.00 4.00 
คะแนนการประเมินฯ 3.52 3.55 3.83 
คุณภาพผลการประเมินฯ ด ี ด ี ดี 

  

 2) สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากทะเบียน
รายช่ือ ผู้ประเมินคุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 
  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                          
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนด 
ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล สังกัด หน้าที ่
1. นางสาวอาภา  สธนเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประธาน 
2. ศ.ณัฐธยาน์  พงศ์สถาบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  คลังสินศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 

           3) คณะกรรมการ… 
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 3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพื่อยืนยันผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online 
  - ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือยืนยันผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online เรียบร้อย
แล้ว 
 4) สถาบันอุดมศึกษา เสนอสภาสถาบัน ให้ความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
TQR 
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย                       
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งที่ประชุมฯมีมติ เห็นชอบให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเสนอหลักสูตรเพ่ือขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559 
และมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ น าเสนอต่อการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งนี้  
 5) สถาบันอุดมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบมติสภาสถาบัน และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร  รวมทั้ ง  ข้อ มูลด้ านคุณภาพของผู้ เ รี ยนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตรต่างๆ                                                
(Program Learning Outcomes) ที่สะท้อนให้สังคมรับรู้ได้ว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะต้องมีองค์ความรู้
อะไร สามารถท าอะไรได้ (สรุปย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ) 
 - ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเสนอหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559 แล้วนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ จักได้น าเสนอให้หลักสูตรดังกล่าว สรุปข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2561 ต่อไป  
 6) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online และเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาขึ้นทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป 
 ในการนี้  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น าเสนอต่อที่ปร ะชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561  ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 วาระที่ 4.12 การยื่นขอเสนอหลักสูตรเพ่ือขึ้น
ทะเบียน TQR  ปีการศึกษา 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเสนอหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559 และมอบส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป  
 แนวทางการขอยื่นเสนอหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Register : TQR)                  
ปีการศึกษา 2560  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในการขึ้นทะเบียน TQR โดยเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท  
 
                  ต่อหลักสูตร... 
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ต่อหลักสูตรหลังจากที่หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียน TQR แล้ว และมอบส านักงานประกันคุณภาพฯ แจ้ง                                         
คณะ/หลักสูตรยืนยันความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560  
 ทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น าเสนอหลักสูตรยืนยันความประสงค์มีหลักสูตรที่ขอยื่น
ขึ้นทะเบียน TQR และแนวทางการด าเนินงานการขอขึ้นทะเบียน TQR ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560  ต่อที่ 
ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2561 วันที่  6 มีนาคม 2561  วาระที่ 3.8  ผลการ
พิจารณาการยื่นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560  โดยที่ปะชุมมีมติเห็นชอบในรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรยืนยันความประสงค์มีหลักสูตรที่ขอยื่นขึ้นทะเบียน TQR จ านวน 5 หลักสูตร                               
(หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด) จาก 3 คณะ ดังนี้ 
 

 

 2. แนวทางการด าเนินงานการขอขึ้นทะเบียน TQR ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560  
   1) ส านักงานประกันคุณภาพฯ น าเสนอรายชื่อหลักสูตรที่จะขอขึ้น TQR ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ  
                    2) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรพิจารณาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร โดยอาจพิจารณา 

 ประสานอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ TQR 
แล้ว เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ และเทคนิควิธีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย.
2561) 

 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ 5 หลักสูตร เป็นระยะๆ โดยเริ่มติดตามผลการ
ด าเนินงานทั้งในเรื่องการก ากับหลักสูตรตามมาตรฐานที่ก าหนด และการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร พร้อมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดังกล่าวตามหลักสูตรจริงของหลักสูตร ในไตรมาส 2 (ณ มี.ค.) ไตรมาส 3 
(เม.ย.) และ ไตรมาส 4 (ก.ค.)   
     3) ส านักงานประกันคุณภาพฯ และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร โดย 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ก าหนดรูปแบบ (Template) ในการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตลอดประเด็นหัวข้อที่หลักสูตรควรน าเสนอในการเขียน SAR (มี.ค. 2561) 

 ส านักงานประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของส่วนกลาง
เพ่ือให้หลักสูตรได้ใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนกลาง คณะ และหลั กสูตร                            
(เม.ย. 2561) 

 
            อาจารย์… 

หน่วยงาน หลักสูตร ระดับ 
ผลประเมินฯ ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
1. คณะนิติศาสตร์ 1. นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 3.46 3.65 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 3.01 3.18 
 2. เคมี ปริญญาตรี 3.29 3.45 
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ปริญญาตรี 3.34 3.39 
3. คณะบริหารศาสตร์ 1. บัญชี ปริญญาตรี 3.26 3.37 

รวม  ป.ตรี 5 หลักสูตร 
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร จัดท า (ร่าง) SAR ตาม Template ที่ก าหนด
ร่วมกัน (มี.ค. - เม.ย. 2561) 

 ส านักงานประกันคุณภาพฯ และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการวิพากษ์การ
เขียน (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ของ 5 หลักสูตร ร่วมกับผู้แทนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
     4) ภายหลังการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แล้วพบว่า 5 หลักสูตรที่เสนอขอขึ้น
ทะเบียน TQR มีผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนดแล้ว ส านักงานประกันคุณภาพฯ         
จักน าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในล าดับถัดไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเสนอหลักสูตรเพ่ือขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559 
และมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๙  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงาน 
  วิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑.๒.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๓ 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน (ระบบเดียวกันกับส านัก) ประกอบด้วย มี ๒ องค์ประกอบ คือ  
   ๑. องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารของหน่วยงาน : ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สกอ.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน การบริหารจัดการ และการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ ใช้ร่วมกับทุกหน่วยงาน 
   ๒. องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน : แต่ละหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน  ตามความทราบแล้วนั้น 
 คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานปฏิบัติการฯ ว่า “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถานปฏิบัติการฯยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 
ที่ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรม การสนับสนุนการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น สถานปฏิบัติการฯ ควรศึกษา 
วิเคราะห์พันธกิจขององค์กร และศึกษาคู่เทียบคู่แข่งขัน อาทิ สถานปฏิบัติการในสถาบันอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว ต่อมา ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้น าเสนอผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานปฏิบัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ๑) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและ                   
การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และ ๒) (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  
                 ตามข้อเสนอ… 



๗๖ 
  
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ก าหนดให้สถานปฏิบัติการฯพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง/พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ติดตามการด าเนินการของสถานปฏิบัติการฯ ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ทบทวนและได้เสนอปรับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน จากเดิม ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๓ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
(ระบบเดียวกันกับส านัก)  เป็นตาม “กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ของ                
กรมส่งเสริมการส่งออก” ซึ่งเป็นกรอบการประกันคุณภาพฯ เดียวกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปรับตัว
บ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน องค์ประกอบมีทั้งหมด ๖ ด้าน รวม ๔๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี/ประเด็น 
1. การบริหารจัดการ ๘ 
2. การตลาดและการขาย ๑๐ 
3. การบริหาร ๘ 
4. การบัญชีและการเงิน ๖ 
5. การจัดซื้อและการจัดหา ๓ 
6. บุคลากร ๖ 

รวม ๔๑ 
 

ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น าเสนอเรื่ององค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยงานวิสาหกิจ กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
  ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวจักได้ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑) เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในของสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการทอ่งเที่ยว  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
 
 
 

          ระเบียบวาระท่ี ๔...    



๗๗ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ 
          อัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี
องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งผู้มีรายชื่อและผู้ด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  

ความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับฯ ก าหนดไว้ว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ” 
ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี       เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน         เป็นกรรมการ  

 (๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน          เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน               เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔) ให้คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ 
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก 

ได ้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ด ารง 

ต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะ 

ไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
เนื่องจาก กรรมการตามข้อ ๒๕ (๒) และข้อ ๒๕ (๔) ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ที่ก าหนดไว้คราว  

ละสองปี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการตามข้อ ๒๕ (๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ 

 เครือข่าย 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  คัดเลือกกรรมการตามข้อ ๒๕ (๒) จ านวนไม่น้อย
กว่า สองคน  และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
            

            มติที่ประชุม...  



๗๘ 
  

    มติที่ประชุม  อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับ
กรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย   

(๑)  อธิการบดี          ประธาน 

(๒)  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย       กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์      กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
  (๔) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
  (๕) รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ       กรรมการ 

           คณบดีคณะบริหารศาสตร์      
      (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์       กรรมการ 

                               ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       
      (๗) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการและเลขานุการ 

 

          ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
       กรณี นางสาววิภารัตน์  วิเศษโวหาร (คณะนิติศาสตร์) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย นางสาววิภา
รัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗ สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ท าการศึกษาครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนด  แต่มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๔ รายวิชาได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade) ต่ ากว่า C จึงเป็นผลท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ คณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นักศึกษาจึงยื่นค าร้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อคณะเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
ตามที่นักศึกษาได้ยื่นเรื่องไว้และน าส่งคณะเพ่ือพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์คราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาได้
ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ กองบริการการศึกษา ได้เสนอขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มติที่ประชุมโดยเสียงส่วนใหญ่ให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗ 
สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่              
๘ มกราคม ๒๕๖๑ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน คือ นางสาววิภารัตน์               
วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗ สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (การน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ขอส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้างช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สิน
เรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา ๒๕๕๙) โดยใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดล าดับขั้นตอน ข้อบังคับ/เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 
 

   ก. ข้อเท็จจริง... 



๗๙ 
  
 ก. ข้อเท็จจริง 

๑. นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘            
ซึ่งหลักสูตรก าหนดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร คือ ๑๔๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ ได้ศึกษารายวิชารวมทั้งสิ้น ๑๔๘ หน่วยกิต 
(การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่า
คะแนนแล้ว ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)  
 ๒. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๐ และได้รับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะเท่ากับ 
๒.๑๑ แต่มีรายวิชาในหมวดนี้จ านวน ๔ รายวิชา ที่ได้รับการประเมินล าดับขั้น (Grade) ต่ ากว่า C จึงเป็นผลท าให้ไม่
ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามก าหนดของเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 การวัดและประเมินผลและการส าเร็จการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ ดังนี้  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๓ ข้อ ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖  
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของคณะและภาควิชา  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด              
ไม่ต่ ากว่า C  
 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดท าประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตร
บัณฑิต (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ต้อง 
ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและ 

(๑) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
และ 

(๒) ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗  เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๔ รายวิชา ที่นักศึกษาดังกล่าวได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade) ต่ ากว่า C รายละเอียดดังนี้ 
 (๑) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D+ จ านวน ๗ หน่วยกิต ๓ รายวิชา ดังนี้ 

- ๒๑๑๒๑๐๑  An Introduction to Public Law    ๒(๒-๐-๔) 
- ๒๑๑๒๒๐๒ Principles of Administrative Law   ๓(๓-๐-๖) 

   - ๒๑๑๖๔๐๑ Private International Law and Comparative Conflicts of Law  ๒(๒-๐-๔) 
 (๒) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D จ านวน ๓ หน่วยกิต ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๓๐๑ Specific Contract Law II   ๓(๓-๐-๖) 
 

 ๓. จากรายละเอียดข้อ ๒ นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗ จึงไม่ผ่านเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และได้ยื่นค าร้องต่อคณะ
สังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในช่วงของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ซ่ึงนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘ ส าหรับ
นักศึกษา ทั้งนี้ เบื้องต้นงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขการ 
 

                 ส าเร็จ… 



๘๐ 
  
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และน าเสนอต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันที่              
๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ข. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่คณะช้ีแจงเพิ่มเติม 

ข้อ ๑ การพิจารณาก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่                 
คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดขึ้นโดยการออกประกาศ คณะนิติศาสตร์  เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นั้น คณะนิติศาสตร์ได้พิจารณาถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้ก าหนดให้หลักสูตรสามารถเลือกสิทธิในการขอรับปริญญาเอาไว้ในข้อที่ ๕๒ ความว่า 

“ข้อที่ ๕๒ นักศึกษาจะมีสิทธิขอรับปริญญาต้องศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
       ๕๒.๑ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
และ 
      ๕๒.๒ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือ  
      ๕๒.๓ ได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด ไม่ต่ ากว่า C” 
จากความในห้อง ๕๒ ดังกล่าว จะเห็นว่าสิทธิในการขอรับปริญญาที่ก าหนดไว้สามารถเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี 

กล่าวคือ 
กรณีแรก คือกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐          

(ข้อ ๕๒.๑) และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ข้อ ๕๒.๒) 
กรณีที่สอง คือกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(ข้อ ๕๒.๑) และได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด ไม่ต่ ากว่า C (ข้อ ๕๒.๓) 
ข้อ ๒ จากความในข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี                      

พ.ศ. ๒๕๔๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงก าหนดเกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษาให้
สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าวเอาไว้ในข้อ ๑๒.๒ ความว่า 

“เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๓            
ข้อ ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และ
ข้อก าหนดอ่ืนๆของคณะและภาควิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๔ แต้ม
ระดับคะแนน และต้องได้คะแนนสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้คะแนนทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า C” 

โดยการก าหนดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดว่าจะใช้กรณีใดของความในข้อ ๕๒ 
ระหว่าง กรณีแรก คือกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(ข้อ ๕๒.๑) และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ข้อ ๕๒.๒) กับ กรณีที่สอง 
คือกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ข้อ ๕๒.๑) และได้
คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด ไม่ต่ ากว่า C (ข้อ ๕๒.๓) 

ข้อ ๓ การก าหนดสิทธิในการรับปริญญาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้น  โดยทั่วไปคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติของนักศึกษาของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต                         
สภาประกอบด้วย ซึ่งคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาได้ก าหนด
เอาไว้ในข้อ ๕๖ (๑) และ (๒) แห่งข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน                    
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. ๒๕๐๗  ความว่า  

 

    “ข้อ ๕๖ ผู้เป็น... 



๘๑ 
  

“ข้อ ๕๖ ผู้เป็นนักศึกษาในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาต้องเป็น  
(๑) ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามค าแหงข้ึนไป 
  (๒) ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาอ่ืนในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้

ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาเทียบให้ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ
ดังกล่าวใน (๑)” 

ดังนั้น การก าหนดสิทธิในการรับปริญญาของคณะนิติศาสตร์จึงต้องก าหนดให้สามารถเทียบมาตรฐาน
การส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รามค าแหงด้วย โดยเกณฑ์ของทั้งสามมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐  

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านการสอบไล่และการให้ปริญญา ไว้ในข้อ ๑๔ วรรคสอง และ ข้อ ๒๒ ตามล าดับ
ดังนี้ 

“ข้อ ๑๔ วรรคสอง ลักษณะวิชาบังคับ หรือลักษณะวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์นักศึกษาต้องสอบไล่
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ จึงจะถือว่าสอบไล่ได้ในลักษณะวิชานั้นๆ”  

“ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของคณะนิติศาสตร์ส าหรับชั้นปริญญา
ตรีและหากจะต้องฝึกหัดงานหรือท างานภาคปฏิบัติตามหลักสูตรก็ต้องได้ฝึกหัดงานนั้นครบถ้วนแล้วจึงจะได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา... ” 

(๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก าหนด 

หลักเกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษาเอาไว้ในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบัน
เป็นฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดการให้ปริญญาเอาไว้ในข้อ ๑๘ ความว่า 

“ข้อ ๑๘ การให้ปริญญา 
  คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณานิสิตซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความ

ประพฤติดี สมควรได้รับปริญญา โดยเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาเมื่อสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบ
ตามหลักสูตรและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐... ” 

(๓) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ 

ส าเร็จการศึกษาเอาไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งได้ก าหนด
ระดับอักษรคะแนนเป็น G, P, และ F โดยมีก าหนดระดับคะแนนกับอักษรเอาไว้ ในข้อ ๑๖ การวัดและประเมินผล
การศึกษา ๑๖.๓, ๑๖.๔ และ ๑๖.๕ ดังนี้ 

“๑๖.๓ การพิจารณาก าหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้
อักษรระดับคะแนน (Letter grade) 

  ๑๖.๔ อักษรระดับคะแนนได้แก่ G,  P และ F ซึ่งก าหนดขึ้นให้เป็นล าดับแสดงคุณภาพการเรียน
การสอนในแต่ละกระบวนวิชา เรียงล าดับตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพต่ าสุด (F) ดังนี้ 

    อักษรระดับคะแนน G (Good)   = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = ๔ 
    อักษรระดับคะแนน P (Pass)    = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = ๒.๒๕ 
    อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน  
 

              ๑๖.๕ กระบวน… 



๘๒ 
  

 ๑๖.๕ กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของ
กระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม” 

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทั้งสามดังที่กล่าวมา จะเห็นว่ามีมาตรฐานแตกต่างกัน 
โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดว่าวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกในคณะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบไล่ได้ในแต่ละรายวิชา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ เป็นเกณฑ์ ส่วนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดว่านักศึกษาต้องได้ระดับคะแนน G (๔.๐๐) 
หรือ P (๒.๒๕) ในทุกรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔ เพ่ือให้สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเทียบ
มาตรฐานได้กับนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
รามค าแหงตามหลักเกณฑ์ของเนติบัณฑิตสภา มีความชัดเจนและอนุวัตรการให้เป็นไปตามความในข้อ ๕๒ แห่งบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะนิติศาสตร์จึงอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๔  ออกประกาศ คณะนิติศาสตร์ 
เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยก าหนดสิทธิในการรับปริญญา
เอาไว้ว่า  

“(๑) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ 
  (๒) ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C” 
ซึ่งเป็นตามกรณีที่สองในข้อ ๑ ของบันทึกข้อความฉบับนี้  
ข้อ ๕ เมื่อนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นแรกขึ้นชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์จึงได้เสนอขอให้เนติบัณฑิตสภาเทียบ

มาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือให้สามารถเข้าศึกษาในชั้นเนติบัณฑิตของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติสภาได้ โดยได้น าเสนอถึงสิทธิในการขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๔ โดยได้เสนอต่อ
เนติบัญฑิตยสภาตามเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐาน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
โดยระบุไว้ในหน้า ๒๑๙ ข้อ ๑๔ ความว่า “นักศึกษาจะมีสิทธิขอรับปริญญาต้องศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติปริญญามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้  

๑๔.๑ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ 
๑๔.๒ ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C”  
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐาน และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ เนติบัณฑิตสภาโดยก็ได้ให้การเทียบมาตรฐานการศึกษาของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้นักศึกษานิติศาสตรบัณฑิตเข้าศึกษาในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
สภาได้  

ด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิในการขอรับปริญญาที่คณะนิติศาสตร์ประกาศก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามความ
ในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังที่กล่าวมา 
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้มีมติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ยืนยันว่านักศึกษารายนางสาววิภารัตน์  วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ
ขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตได้ และนักศึกษารายนี้ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดขึ้นดังกล่าว
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา ทั้งการยื่นค าขอต่อคณะนิติศาสตร์ก็ได้แสดงความจ านงยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
 ค. ประเด็นประกอบการพิจารณา 

๑. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗  
ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีรายวิชา 
 

ในหมวด… 



๘๓ 
  
ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๔ รายวิชา ได้รับการประเมินล าดับขั้น (Grade) ต่ ากว่า C ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ และตามก าหนดของประกาศ                         
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) โดย
ศึกษาครบและได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผลค่า
คะแนนแล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้
นั้นศึกษาต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็น
การสิ้นสภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 

๒. นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการประจ า
คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้พิจารณาการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ 
๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ได้
ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๐ ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี กรณีของ นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๔๒๗๙๗  (คณะนิติศาสตร์) 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - คณะนิติศาสตร์ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี                   

พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหม่  เพ่ือให้การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบคณะนิติศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

      ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔)  
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓๑ คน จ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                  ในที่ประชุม... 



๘๔ 
  
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๑ คน และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๙ คน  

 รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๑ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๘  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี     จ านวน    ๔  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จ านวน    ๒  คน 

คณะเกษตรศาสตร ์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน    ๒  คน    

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เคมี     จ านวน    ๑  คน 
 

 และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  จ านวน ๑๙ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๙ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๒  คน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท  จ านวน    ๑  คน 

 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์… 



๘๕ 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน    ๒  คน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ   จ านวน    ๑  คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน    ๓  คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

คณะรัฐศาสตร ์
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง    จ านวน    ๑  คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔)  จ านวน ๓๑ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
๓๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
          

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๔  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
             นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีได้ม ี
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ตามส าเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๔/๗๑๘  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  มีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น  และเพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในแต่ละ
ครั้ งด าเนินการเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้ ง อุปนายก                              
สภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑ คน  เพ่ือท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย  เมือ่นายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหน้าที่ไดหรือเมือ่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น         
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ - 
สุมาวงศ์  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
 

         ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๘๖ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 
      เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์      
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของ
หลักสูตร : ปรับชื่อรายวิชา ๑๕๐๓ ๕๒๓ จากเดิม“เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”            
แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้
ชื่อภาษาไทยสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ และถูกต้องตาม มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติให้น ามาบรรจุในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : ปรับชื่อรายวิชา ๑๕๐๓ ๕๒๓ จากเดิม“เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพร” แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
เลือก ของหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร :หลักสูตรหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะนิติศาสตร์         
ขอปรับปรุงรายวิชาการปรับปรุงรายวิชากฎหมายกับสังคม กลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ กลุ่มพลเมือง โลก และการ
อยู่ร่วมกัน ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ย้ายสังกัดรายวิชา จากเดิม                   
คณะศิลปศาสตร์ เป็น คณะนิติศาสตร์ เปลี่ยนรหัสรายวิชา จากเดิม ๑๔๔๓ ๒๐๐ เป็น ๒๑๓๕ ๑๐๓ การปรับปรุงครั้ง
นี้ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
 
 
 
 
 
            เดิม… 



๘๗ 
  

เดิม ปรับปรุง 
๑๔๔๓ ๒๐๐ กฎหมายกับสังคม           ๓(๓-๐-๖) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
วิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี 
     แนวความคิดเบื้องต้น  ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย
กับสังคม  สิทธิ  กระบวนการจัดท ากฎหมาย   องค์กร
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  กฎหมายกับการควบคุม
สังคม  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
วิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในสังคม 
      Basic concepts and theories of Law and  
society;  Rights;  law making  process;   the 
organizations of law;  law and social control;  
law and social change;  analysis of law and 
law enforcement 

๒๑๓๕ ๑๐๓ กฎหมายกับสังคม            ๓(๓-๐-๖) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
วิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี 
     แนวความคิดเบื้องต้น  ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย
กับสังคม  สิทธิ  กระบวนการจัดท ากฎหมาย  องค์กร
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  กฎหมายกับการควบคุม
สังคม  กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
วิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในสังคม 
      Basic concepts and theories of Law and  
society;  Rights;  law making  process;   the 
organizations of law;  law and social control;  
law and social change;  analysis of law and 
law enforcement 

  

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าเสนอ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตร 
 บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะรัฐศาสตร์          
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างรอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน มคอ.๒ รายละเอียดหลักสูตร จึงขอแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  

 

 

 

                ๑. การปรับ... 



๘๘ 
  

๑. การปรับหมวดที่ ๑ วิชาเฉพาะ โดยตัดกลุ่มวิชาเอก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับปรุง) 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. วิชาเอก : แบบเอก-โท 
                วิชาเอก   การปกครอง 
                วิชาโท    การเมืองและการจัดการปกครอง 

                วิชาโท    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
๑. วิชาเอก : แบบเอก-โท 
                วิชาเอก   ไม่มี 
                วิชาโท    การเมืองและการจัดการ
ปกครอง 
                วิชาโท    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  

๒. ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้ตรงกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
๑.๒ ภาษาอังกฤษเลือก          จ านวน ๖ หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ      จ านวน ๓ หน่วยกิต 
๑๔๒๑ ๒๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                                ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๒๑ ๒๒๓ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์      
                                                 ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๒๑ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 

๑.๒ ภาษาอังกฤษเลือก      จ านวน ๖ หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ   จ านวน ๓ หน่วยกิต 
๑๔๒๑ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 
 
 
 
 

ข. กลุ่มพลเมืองโลก และการอยู่ร่วมกัน 
บังคับเลือก ๓ หน่วยกิต 

๑๐๒๐ ๐๐๑ ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                          
                                                   ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๒๑ ๑๐๑ กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับพลเมือง                                ๓(๓-๐-๖)       

ข. กลุ่มพลเมืองโลก และการอยู่ร่วมกัน 
บังคับเลือก ๓ หน่วยกิต 
๒๐๐๑ ๑๐๔ ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง         
                                                ๓(๓-๐-๖) 
๒๑๐๐ ๑๐๑ กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับพลเมือง                       ๓(๓-๐-๖) 

ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๔๓๙ ๑๐๔ การดูแลสมรรถภาพทางกาย               
                                                     ๓(๒-๒-๑)   

ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๔๓๙ ๑๐๔ การดูแลสมรรถภาพทางกาย            
                                                 ๓(๒-๒-๕)   

  

๓. ปรับหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จึงแสนอ... 



๘๙ 
  

 จึงแสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไปจะ
ได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ต่อไป 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 
      สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่      
           พ.ศ. ๒๕๕๘  
              ๑) โอนย้ายรายวิชาให้ตรงตามหมวดวิชา   
                   ๒) ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘          
รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าวใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑. สภาสถาปนิก ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่ก ากับควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
มีมติให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรให้ถูกต้อง ตรงตามหมวดวิชาตามระเบียบที่สภาสถาปนิก
ก าหนดโดยย้ายรายวิชาที่ไม่ตรงกับหมวดวิชาตามระเบียบที่สภาสถาปนิกก าหนด ๒ รายวิชาดังนี้ 

๑.๑.๑ รายวิชา ๒๐๑๑ ๕๑๑ สัมมนาทางสถาปัตยกรรม เดิมอยู่หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ 
บังคับ ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาสนับสนุน 

๑.๑.๒ รายวิชา ๒๐๑๑ ๒๒๓ แนวคิดและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม เดิมอยู่หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

๑.๒ ปรับรหัสวิชาวิชาให้ตรงกับหมวดรายวิชา ดังนี้ 
๑.๒.๑ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

๑) รายวิชา ๒๐๑๑ ๒๒๓ แนวคิดและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 
เปลี่ยนเป็น ๒๐๑๑ ๒๑๓ แนวคิดและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 
๒) รายวิชา ๒๐๑๑ ๕๑๒ การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
เปลี่ยนเป็น ๒๐๑๑ ๕๑๑ การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
๓) รายวิชา ๒๐๑๑ ๕๑๓ วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม  
เปลี่ยนเป็น ๒๐๑๑ ๕๑๒ วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 
 

     ๑.๒.๒ หมวด... 



๙๐ 
  

๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
๑) รายวิชา ๒๐๑๑ ๒๒๔ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม ๒ 
เปลี่ยนเป็น ๒๐๑๑ ๒๒๓ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม ๒ 

๑.๒.๓ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาสนับสนุน 
๑) รายวิชา ๒๐๑๑ ๕๑๑ สัมมนาทางสถาปัตยกรรม  
เปลี่ยนเป็น ๒๐๑๑ ๕๔๑ สัมมนาทางสถาปัตยกรรม 

 ๒. ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรสถาปัตยกรรม                    
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจาก อาจารย์จักรภพ เสาเวียง  ลาออก
จากราชการ จึงขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเป็น                              
อาจารย์สโรชา มังคลา เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ต่อไป  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ 
       ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะศิลปศาสตร์  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน ๖ หลักสูตร  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ และ                 
คณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ 
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่ 
สภาอนุมัติ 

วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
สิงหาคม  
๒๕๕๙ 

รอ สกอ. เนื่องจากมีอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกจาก 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๙๑ 
  
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่ 

สภาอนุมัติ 
วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

ราชการ ๑ คน และปรับอาจารย์ 
ที่มีผลงานทางวิชาการมาแทน 
๑ คน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๗ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ 

รอ สกอ. เนื่องจากมีอาจารย์ไปประจ า 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
จ านวน ๑ ท่าน และลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ ท่าน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะศิลปศาสตร์ 
๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔ 
มิถุนายน
๒๕๖๐ 

รอ สกอ. เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ๒ ท่าน มี
ภาระหน้าที่งานสอนและงาน
บริหารระดับมหาวิทยาลัย  
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ. เนื่องจากอาจารย์ ๑ ท่าน ลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และ 
อีก ๑ ท่าน มีภาระหน้าที่งาน
บริหารระดับคณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ 
มีนาคม 
๒๕๕๕ 

๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 

ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะพยาบาลศาสตร์  
๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๑ 
มกราคม 
๒๕๕๘ 

๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

เนื่องจากอาจารย์ ๑ ท่าน ลา
เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก และอีก ๑ ท่าน ลาเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๙๒ 
  
   
 ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

         จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร และจะเสนอท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
         

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

     ๔.๔.๑  การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  แต่สภามหาวิทยาลัยทักท้วงว่าในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินละทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังมิได้เขียนการอันควรในการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือมาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
สภามหาวิทยาลัยจึงมอบมหาวิทยาลัยด าเนินงานจัดท าประกาศการขอใช้เงินเหลือจ่ายสะสม   

กองแผนงานด าเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสั่งการ  โดยน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงานได้น าเ สนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

ทั้งนี้  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐  หมวด ๕ วิธีการ
งบประมาณ  ข้อ ๒๐ การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับใน
แต่ละปี  และวรรค ๒ ในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงิน
รายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมา
สมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้
เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน จึงขออนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สมดุล ดังนี้ 

 

     ๑.  เพ่ือสมทบ... 



๙๓ 
  

๑.  เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม
หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

๒.  เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

๓.  จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 

๔.  เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

๕. ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

๖. การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ                
และมหาวิทยาลัย 

๗. จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยตาม 

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 

๘. อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

 ๔.๔.๒  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๐  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
    คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา    ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของ   คณะ/หน่วยงาน/ส านัก  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกต่อไป  

 กองแผนงานขอน าเสนอ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์  เอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนน า  สรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย ที่ส าคัญในรอบ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของของคณะ/วิทยาลัย   ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคณะ/วิทยาลัย  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โครงสร้างการบริหารงาน  คณะกรรมการบริหารคณะ  

            ส่วนที่ ๒… 
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ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนกลยุทธ์ของคณะ/ส านัก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  เป็นต้น 

ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/วิทยาลัย เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๐                 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และ                   
คณะรัฐศาสตร์ 
   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   

 

 ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 สรรหาคณบดี  พ.ศ. ... 
                 - ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุม                                
เพื่อน าเสนอในครั้งต่อไป 
  

   ๔.๔.๔  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical  

     Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือด าเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและสนับสนุนการวิจัย และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ ได้ขอตรวจสอบเนื้อความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว ไปยัง ส านักงานกฎหมาย
และนิติการแล้วนั้น  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการ และมอบ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติม (๑) เงื่อนไขในกรณีที่มีของ          
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นระหว่างการท าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งเงื่อนไขผลประโยชน์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้น และ                  
(๒) เงื่อนไขการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ทางการค้า และน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ นั้น ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้  

 
    ๑. เพ่ิมเงื่อนไข… 
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๑. เพ่ิมเงื่อนไขในกรณีที่มีของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นระหว่างการท าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งเงื่อนไข
ผลประโยชน์ทางการค้าที่จะเกิดข้ึน (ข้อที่ ๒-๓ ในบันทึกข้อตกลงฯ)  

๒. เพ่ิมเงื่อนไขการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ทางการค้ า (ข้อที่ ๔ 
ในบันทึกข้อตกลงฯ)  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co. , Ltd.              
นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน Cosmos Technical Center Co., Ltd. (ศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด) 
บุคคล Dr. Satoru Hashimoto  
ที่อยู ่ Nikkol Group 

Cosmos Technical Center Co., Ltd. 
๓-๒๔-๓ Hasune, Itabashiku, Tokyo ๑๗๔-๐๐๔๖ Japan 
hashimoto@ns-cosmos.co.jp 

 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด เป็นส่วนหนึ่งของนิคคอลกรุ๊ป ที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ใน
การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ได้แก่ สารลดแรงตึงผิว และพอลิเมอร์ 
ความเชี่ยวชาญหลักของ ศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด 

 - การพัฒนาสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) 
- การพัฒนาสารก่ออิมัลชัน (Emulsifier) สารช่วยละลาย(Solubilizes) สารช่วยในการกระจาย  

(dispersant) เป็นต้น    
- การพัฒนาสูตรต ารับเครื่องส าอางและเภสัชภัณฑ์ 
- การพัฒนาระบบการประเมินผลเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารที่เป็นส่วนประกอบใน  

เช่น ต่อต้าน ริ้วรอย ชะลอวัย ผิวกระจ่างใส เป็นต้น 
- การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ได้แก่ การระคายเคือง การแพ้ 

แสง การระคายเคืองตา เป็นต้น 
- การวิเคราะห์ปริมาณและส่วนประกอบของสาร ในเครื่องส าอาง 
- การให้ค าปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ (OEM) 
จุดแข็ง/จุดเด่น 
ศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด เป็นส่วนหนึ่งของนิคคอลกรุ๊ป (Nikkol group) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินการวิจัย

และพัฒนาสารที่ใช้ในการเตรียมต ารับเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากท่ีสุดใน 
      ประเทศญี่ปุ่น… 
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ประเทศญี่ปุ่น โดยศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด เป็นผู้ริ เริ่มท าการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางอย่างครบวงจร โดยการวิจัยและการพัฒนาดังกล่าว (R & D) เป็นการผสมผสานระหว่าง
วิทยาศาสตร์ของสารคอลลอยด์ และวิทยาการด้านโรคผิวหนัง โดยเป็นสถาบันที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้
ในสถาบันการศึกษา 
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
       รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ดร.จินตนา นภาพร น านักศึกษาปริญญาโท จากสาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๖ คน ไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์เทคนิคคอสมอส จ ากัด 
ได้มอบหนังสือเก่ียวกับวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมที่ทางบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู้ไว้ให้กับทางหลักสูตร จ านวน ๔ เล่ม 
 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
        รศ.ดร.วันดี และ ดร.จินตนา นภาพร เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัท Nikko ซึ่งเปน็บริษัทในเครือของศูนย์เทคนิค
คอสมอสจ ากัด และเข้าร่วมในปฏิบัติการเตรียมเครื่องส าอางส าหรับผิว ในงาน In-Cosmetics ๒๐๑๗ ณ อาคารไบ
เทค บางนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
        Mr. Ken Senkine และ Dr. Satoru Hashimoto จากศูนย์เทคนิคคอลคอสมอส จ ากัด เดินทางมาเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึง
เข้าศึกษาดูงานและให้ค าปรึกษาการท างานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 

บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
๒. คู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 

(ก)  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย (เช่น คอสมอสจะสนับสนุนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเครื่องส าอางของคณะ
และการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน และการรับพิจารณาการจ้างงานจากคณะ) 

(ข)  วิจัยร่วมกันในด้านที่เป็นประโยชน์หรือเป็นความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (เช่น เครื่องส าอาง และ
พิจารณาตอบรับนักศึกษาฝึกงาน และจ้างงาน) 

(ค)  แลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ วัสดุการทดลอง สิ่งตีพิมพ์ และข้อมูลที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ได้ 
(ง)  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน  
ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะหารือด้วยเจตนาสุจริตเพ่ือด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมข้างต้น 

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นความลับ ทั้งนี้ คอสมอส อาจจะมี
การให้ข้อมูลกับบริษัท Nikkol Group ซึ่งคู่สัญญาจะมีการเจรจาข้อตกลงเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลกันอีกครั้ง
ตามความจ าเป็น 

                ๔. สิ่งประดิษฐ์… 
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๔. สิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเจรจาเรื่องการจัดการเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือนี้ ทั้งนี้ จะมีการท าข้อตกลงต่างหาก ในกรณีที่บริษัท คอสมอส 
จะมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะหรือจะใช้สิ่งประดิษฐ์และการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลก าไรและ
ความเป็นเจ้าของในประเด็นเฉพาะต่าง ๆ 

๕. การใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท คอสมอส จะไม่ใช้เครื่องหมาย
หรือตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์ เปิดเผย หรือการค้าที่ไม่ได้
เป็นไปเพ่ือการศึกษา หรือการส่งเสริมความร่วมมือ โดยไม่ขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน  

๖. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการที่จะสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่าย 
๗. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลหลังจากการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ๕ ปี ทั้งนี้ จะมีผลต่อเนื่อง

ไปอีกคราวละ ๕ ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในการไม่ขอต่ออายุ
ข้อตกลง ก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน 

๘. การยินยอม บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ สามารถแก้ไขได้ โดยความเห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้ง
สองฝ่าย 

๙. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
อธิการบดี 

๑๐. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. (ศูนย์เทคนิคคอสมอส 
จ ากัด) คือ Mr. Ken Senkine ต าแหน่ง ประธานบริษัท 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง            
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอปรกับ
ส านักงานกฎหมายและนิติการได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯและให้ความเห็นว่าบันทึกฯ ดังกล่าวมิได้มีสาระส าคัญ 

 

 เกี่ยวกับ… 
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เกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือภาระผูกพันของทั้งสองฝ่าย และไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต้องตกอยู่ในลักษณะเสียเปรียบหรือต้องรับภาระเกินสมควร และไม่มีการผูกมัดหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
การเงินของทั้งสองฝ่าย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอบันทึกฯ มาประกอบการพิจารณา  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. 
นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔.๕  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy,  
    Long Island University สหรัฐอเมริกา 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร สนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างสองสถาบัน จัดประชุม
วิชาการร่วม และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการ และมอบ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม (๑) ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียน 
(Agreement, United States of America) (๒) รูปแบบการเขียน MOU กับมหาวิทยาลัย (Template MOU) 
รูปแบบสาระส าคัญ (๓) เพ่ิมเติมเงื่อนไข ในบันทึกข้อตกลงฯ ข้อที่ (๔) ว่าให้อยู่ในกฎหมายของแต่ละประเทศ และ
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ นั้น  

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, 
Long Island University สหรัฐอเมริกา เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

             ชื่อหน่วยงาน… 
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ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา(College of 

Pharmacy, Long Island University, New York, the United State of America) 
บุคคล Associate Professor Suzanna Gim, PharmD. MPH  
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 suzanna.gim@liu.edu 
 ที่อยู่  ๗๕ Dekalb, Brooklyn, New York ๑๑๒๐๑, USA 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ เมืองบรูคลิน (Brooklyn) มหานครนคร
นิวยอร์ก (New York) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนผลงานด้านการเรียน การสอนและการวิจัยทางเภสัชกรรม อีก
ทั้งเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประกอบอาชีพทางเภสัชกรรมและการวิจัยวิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลอง
ไอส์แลนด์ เป็นสถาบันทางการตลาดงานด้านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาและบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษามากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน และเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใน
เมือง บรูคลิน (Brooklyn) มหานครนิวยอร์ก (New York) สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเด่น ดังนี้ 

๑. เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาสู่การประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมผ่านทางการฝึกปฏิบัติงาน การวิจัย และ
การเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์  

๒. เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้แขนงต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมคลินิก สถาบันวิจัย และวิชาชีพด้านสาธารณสุขอ่ืน 
ๆ ได้แก่ การพยาบาล การบ าบัดทางกายภาพ การเป็นผู้ช่วยแพทย์ การสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็น
สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

๓. เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาโทและ  ปริญญาเอก 
๔. ผู้บริหารมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ ดังนี ้

วันที่ ๑๔ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้

เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ณ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมไปถึงเข้าศึกษาดูงานการระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีรายชื่อดังนี้ 

Assoc. Prof. Dr. Suzanna Gim รองศาสตราจารย์สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
Mr. Nabriel Jose Hernandez นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
Ms. NadineFahimDandan นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
Ms. JulieNargis Samuel นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
 

              Ms. Rachelle Louis… 



๑๐๐ 
  

Ms. Rachelle Louis  นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 

College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา 
๒. มหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย 
(๒) แลกเปลี่ยนนักศึกษาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย 
(๓) วิจัยร่วมในสาขาท่ีทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ 
(๔) แลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ และข้อมูลอื่นที่ท้ังสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนได้ 
(๕) กิจกรรมอื่นที่ท้ังสองสถาบันในความเห็นพ้องร่วมกัน 

๓. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการที่จะสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่าย 
๔. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลหลังจากการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ๕ ปี ซึ่งสามารถขอต่ออายุ

ได้ ยกเว้นคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจักแจ้งยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย ๖ 
เดือน 

๕. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เป็นผลจากความร่วมมือนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและของสหรัฐอเมริกา 
๖. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก

อธิการบดี  
๗. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ อธิการบดี หรือ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอปรกับส านักงานกฎหมายและ      
 

 นิติการ... 



๑๐๑ 
  
นิติการได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ และให้ความเห็นว่าบันทึกฯ ดังกล่าวมิได้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
อ านาจหน้าที่หรือภาระผูกพันของทั้งสองฝ่าย และไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องตกอยู่ใน
ลักษณะเสียเปรียบหรือต้องรับภาระเกินสมควร และไม่มีการผูกมัดหรือมีความเกี่ ยวข้องกับการเงินของทั้งสองฝ่าย 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอบันทึกฯ มาประกอบการพิจารณา  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island 
University สหรัฐอเมริกา 

  

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๔.๖  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences  
 ประเทศเยอรมนี 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพื่อขอจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied 
Sciences ประเทศเยอรมนี เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน และได้แจ้งยืนยันความ
ประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น 

 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการนั้น ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of 
Applied Sciences ประเทศเยอรมนี เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน  Anhalt University of Applied Sciences 
บุคคลติดต่อ  Professor Dr. Dr. Habil Markus J. Seewald 
ที่อยู่  Anhalt University of Applied Sciences 

 Strenzfelder Allee ๒๘ 
 ๐๖๔๐๖ Bernburg, Germany 

โทรศัพท์  ๔๙-(๐)-๑๗๗-๘๓๔๕๖๕๒,  
  ๔๙-(๐)-๓๔๗๑-๓๕๕-๑๒๑๒ 
  
            โทรสาร… 



๑๐๒ 
  
โทรสาร  ๔๙-(๐)-๓๔๗๑-๓๕๕-๙-๑๒๑๒ 
E-mail  markus.Seewald@hs-anhalt.de 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
The Anhalt University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน และ

งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและการท างานร่วมกับภาคเอกชน ทั้งในเรื่องการ 
วิจัยและการเรียนการสอน ที่มีท้ังหมด ๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีวิทยาเขตท้ังหมด ๓ แห่ง 
ได้แก่ Bernburg, Dessau และ Köthen มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน ๗,๙๐๐ คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติ ๑,๙๐๐ 
คน 
 Anhalt University of Applied Sciences มีหลักสูตรปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย          
ที่สามารถร่วมมือในเรื่องการผลิตบัณฑิตและด้านงานวิจัยกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เช่นคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ 
ตัวอย่างเช่น  

- Biotechnology 
- Applied Computer Science - Digital Media and Games Development 
- Media Technology 
- Food Technology 
- Food Science Technology and Business 
- Agricultural Management 
- Landscape Architecture 
- Photovoltaic Engineering Science 
- Biomedical Engineering 
- Electrical and Computer Engineering 

 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกงาน และท าวิจัยในโครงการระยะสั้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก ๆ เน้นการอภิปราย และการร่วมมือในการเรียน
ของนักศึกษา  

ในด้านการวิจัย Anhalt University of Applied Sciences จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศเยอรมนี 
ที่มีการท าวิจัยร่วมกับเอกชน และประสบความส าเร็จอย่างสูงในการประยุกต์และน าความรู้ไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และในพ้ืนที่มีอุตสาหกรรมที่สามารถร่วมกันท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในบริษัทขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ ่

 
 

 
    ความร่วมมือ... 



๑๐๓ 
  
ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 

๑. เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ Prof. Dr. Dr. Habil. Markus J. Seewald เดินมาพบปะและหารือกับผู้ช่วย 
อธิการบดีฝ่ายศึกษานานาชาติ เพ่ือศึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย โดยมีตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ พองพรหม และตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อน
สะอาด ได้ร่วมประชุมเพ่ือหาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ด้วย 

  ๒. เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญ Professor Dr. Dr. Habil. Markus J. Seewald เพ่ือ
มาสัมมนาแลกเปลี่ยนกัน โดยมีก าหนดการและผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
เภสัชศาสตร์  
  ๓. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ Professor Dr. Dr. Habil. Markus J. Seewald เดินทางมาเพ่ือพัฒนา 
MOU พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และให้ค าปรึกษาด้าน
งานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ พองพรหม  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา พรมกอง ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษางาน 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
๑. เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of 

Applied Sciences ประเทศเยอรมนี 
๒. ทั้งสองสถาบันจะมีความร่วมมือทางวิชาการ ในหลากหลายประเภท ดังนี้ 

๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและวิจัย 
๒. แลกเปลี่ยนอาจารย์ส าหรับการวิจัย การสอน และการหารือทางด้านวิชาการ 
๓. แลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน 
๔. ร่วมวิจัย 
๕. ร่วมจัดหรือเข้าร่วมการบรรยายและการประชุมสัมมนา  
๖. แลกเปลี่ยนเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลทางด้านวิชาการ 
๗. ร่วมกันด าเนินการในด้านการประสานงาน 
๘. กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย 

๓. เป็นข้อตกลงฯ ที่ไม่มีข้อผูกพันด้านการเงิน 
๔. มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ 
๕. แจ้งยกเลิกได้ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๖ เดือนล่วงหน้า 
๖. ต าแหน่งผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี  
๗. ต าแหน่งผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ Anhalt University of Applied Sciences คือ อธิการบดี  

 
 
 

 ความสอดคล้อง… 



๑๐๔ 
  
ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว มาประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ ๒ ๓ และ ๔ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๔.๗  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี กับ Auburn University สหรัฐอเมริกา 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการนั้น ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University 
สหรัฐอเมริกา  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยออเบิร์น คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา(Auburn 

University, Harrison School of Pharmacy (AUHSOP), Auburn University, 
Alabama, United States of America) 

บุคคลติดต่อ Paul W. Jungnickel, Ph.D., R.Ph.  
Professor and Associate Dean for Academic and Student Affairs 

ที่อยู ่ ๒๓๑๖ Walker Building, Auburn, AL ๓๖๘๔๙, USA  
โทรศัพท์ ๓๓๔-๘๔๔-๘๓๔๘  
 

          โทรศัพท์… 



๑๐๕ 
  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓๓๔-๗๐๗-๐๑๘๔ 
โทรสาร ๓๓๔-๘๔๔-๘๓๕๓ 
E-mail jungnpw@auburn.edu 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
 มหาวิทยาลัยออเบิร์น (AU) เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิจัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๕๖                          
ณ รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐแอละแบมา โดยมีจ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนทั้งหมดมากกว่า ๒๙,๐๐๐ คน (ข้อมูลในปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน
นานาชาติ Hartsfield-Jackson ๑๖๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ ๒ ชั่วโมงจากสนามบิน 
 คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น ได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๘๘๕ เม่ือประมาณ ๑๑๓ ปี
มาแล้ว โดยเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการศึกษาเภสัชกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และการ
ให้การดูแลผู้ป่วยแก่พลเมืองของรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา และได้รับการจัดล าดับให้เป็นสถาบันชั้นน า                   
ร้อยละ ๒๐ (Top ๒๐%) ของสหรัฐอเมริกา และคณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน ๑ ใน ๒ ของรัฐแอละแบมา แต่เป็น
สถาบันแห่งเดียวที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นสถาบันที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีความ
ร่วมมือทางด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย (US-Thai Consortium for 
Pharmacy Education) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ 
 คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น ประกอบด้วย ๓ ภาควิชา ได้แก่ 

- การค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ (Drug discovery and development) 
- งานวิจัยทางด้านผลลัพธ์และนโยบายสุขภาพ (Health Outcomes Research and Policy) 
- เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice) 

 คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น จัดการเรียนการสอนสาขาบริบาลเภสัชกรรม เป็น
หลักสูตร ๗ ปี โดยประกอบด้วยการเรียนในระดับปริญญาตรี ๓ ปี และ เรียนต่อเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมอีก 
๔ ปี (Pharm.D.) ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Pharm.D. ประมาณ ๖๐๐ คน โดยเปิดรับ
นักศึกษาใหม่ปีละ ๑๔๙ คน ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยออเบิร์นจ านวน ๑๒๕ คน และ อีก ๒๔ คน ลงทะเบียน
เรียนทางไกลใน Satellite campus ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากมหาวิทยาลัยออเบิร์น ๓๕๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ คณะ
เภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากหลากหลายสาขา
ของเภสัชศาสตร์ โดยมีจ านวนนักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกปีละประมาณ ๕๐ คน และทางสถาบันสามารถ
รับนักศึกษาเภสัชศาสตร์มาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือฝึกประสบการณ์ทางด้าน เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรม
โรงพยาบาล คลินิกการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก การเยี่ยมบ้าน และทางด้านเภสัชสนเทศ 

ปัจจุบันนี้ ทางสถาบันได้มีการลงนามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับ ๕ คณะเภสัช
ศาสตร์ในประเทศไทยแล้ว คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

          จุดเด่น... 



๑๐๖ 
  
จุดเด่น/จุดแข็งของ Auburn University, USA 

๑. คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐเพียงแห่งเดียว
ในรัฐแอละแบมาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเภสัชกรรมคลินิก โดยมีหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
พ้ืนฐานในการดูแลผู้ป่วย เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้ส าเร็จการศึกษาให้พร้อมเข้าสู่การเป็นผู้น าด้าน
เภสัชกรรมในชุมชน 

๒. คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นสถาบันที่เน้นวิจัยเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเภสัชกรรม 
ระบบการดูแลด้านเภสัชกรรม และผลการปฏิบัติด้านเภสัชกรรม หรือเภสัชศาสตร์พื้นฐาน 

๓. คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา (HSOP) เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยออเบิร์น ซึ่งมหาวิทยาลัยเน้นด้านการศึกษาระดับนานาชาติ และการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยมีนักศึกษานานาชาติกว่า ๘๐๐ คนและนักศึกษา AU มากกว่า 
๕๐๐ คนที่ก าลังศึกษาในต่างประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจของรัฐแอละแบมา 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถให้ความรู้ในด้านต่างๆ และสามารถเป็นผู้น าในด้านอุตสาหกรรม และด้านวิจัย
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน 

มหาวิทยาลัยออเบิร์น ดังนี้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา อาจารย์ อุไร

วรรณ อกนิตย์ และ อาจารย์วันนิศา ดงใต้ เข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ในที่ประชุมเครือข่ายการศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา
และประเทศไทย (US-Thai Consortium meetings) ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ School of Pharmacy, University of Maryland สหรัฐอเมริกา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา และผู้บริหาร 
ตัวแทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ในที่ประชุมเครือข่ายการศึกษาเภสัชศาสตร์
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย (US-Thai Consortium meetings) ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
ถึง ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๓. อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ เยี่ยมชมกิจการของ คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น (อย่างไม่
เป็นทางการ) วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 

                 แผนกิจกรรม... 



๑๐๗ 
  
แผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

๑. ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนในการ
ส่งนักศึกษาจ านวน ๒ คน เพ่ือไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน 
มหาวิทยาลัยออเบิร์น สหรัฐอเมริกา   

๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนในการส่งอาจารย์จ านวน ๒ คน 
เพ่ือไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์แฮร์ริสัน 
มหาวิทยาลัยออเบิร์น สหรัฐอเมริกา  

๓. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนในการรับนักศึกษาจากคณะเภสัช
ศาสตร์แฮร์ริสัน มหาวิทยาลัยออเบิร์น สหรัฐอเมริกา เพ่ือมาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม  

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
๘. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University 

สหรัฐอเมริกา 
๙. ทั้งสองสถาบันจะมีความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเข้าศึกษา ฝึกงาน และ/หรือ ท าวิจัยร่วม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
๑๐.  เป็นข้อตกลงฯ ที่ไม่มีผลผูกพันด้านการเงิน และอยู่ภายใต้กฎหมายของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ หากจะมีการจัด

กิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน จะมีการท าข้อตกลงทางการเงินระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อน  
๑๑.  มีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ 
๑๒. แจ้งยกเลิกได้ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาล่วงหน้า และหากมีการยกเลิกในทันทีจะต้อง

ไม่ส่งผลแก่กิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่ 
๑๓. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้ประสานงาน คือ คณบดีคณะเภสัช

ศาสตร์ และผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในฐานะผู้มีอ านาจ คือ อธิการบดี  
๑๔. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ Auburn University ในฐานะผู้ประสานงาน คือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

โครงการต่างประเทศ และผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในฐานะผู้มีอ านาจ คือ อธิการบดี  
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓...   



๑๐๘ 
  
กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว มาประกอบการพิจารณา  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University สหรัฐอเมริกา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๔.๘   ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University of Laos  

       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ National 
University of Laos (NUOL) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แต่บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ได้หมดอายุแล้วนั้น ด้วย 
คณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอต่ออายุบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ NUOL หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
บุคลากร สนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างสองสถาบัน จัดประชุมวิชาการร่วม และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการหารือในเบื้องต้นกับ NUOL แล้ว จึงเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการนั้น ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ
ให้จัดต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University 
of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน National University of Laos 
บุคคล (๑) Assoc. Prof. Dr. Sengdeuane Wayakone  

Director of International Relations Office  
 
 

      ที่อยู่… 



๑๐๙ 
  
 ที่อยู่  National University of Laos 
 Dong Dok, P.O. Box ๗๓๒๒  
 Vientiane Capital, Lao PDR 
 โทรศัพท์ +๘๕๖ ๒๐-๕๔๘๙๖๖๖๖ 
 โทรสาร +๘๕๖ ๒๒๑-๗๗๐๗๒๐ หรือ ๗๗๐๓๘๑ 
 E-mail s_wayakone@nuol.edu.la 
บุคคล (๒) Ms. Bounsot Phothisane 
 Deputy Director of International Relations Office  
ที่อยู ่ National University of Laos 
 Dong Dok, P.O. Box ๗๓๒๒  
 Vientiane Capital, Lao PDR 
 โทรศัพท์ +๘๕๖ ๒๐-๒๒๒๒๓๙๑๖ 
 โทรสาร +๘๕๖ ๒๒๑-๗๗๐๗๒๐  
 E-mail bounsot.ph@gmail.com 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

National University of Laos (NUOL) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จัดการ
เรียนการสอน จ านวน ๑๔๓ หลักสูตร มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๒ คณะ ได้แก่ 

1. Faculty of Architecture 
2. Faculty of Engineering 
3. Faculty of Economics and Business Administration 
4. Faculty of Environmental Sciences 
5. Faculty of Law and Political Sciences 
6. Faculty of Agriculture 
7. Faculty of Education 
8. Faculty of Forestry 
9. Faculty of Letters 
10. Faculty of Sciences 
11. Faculty of Social Sciences 
12. Faculty of Sport Science and Physical Education 

National University of Laos เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ปรับสถานภาพขึ้นจากวิทยาลัยครูดงโดก            
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และขยายภารกิจเพ่ิมเติมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยของ 
 

   รัฐบาล... 

mailto:s_wayakone@nuol.edu.la
mailto:bounsot.ph@gmail.com


๑๑๐ 
  
รัฐบาลที่ส าคัญที่สุดของประเทศแล้ว ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมลาว 
ด้วย  
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
ม.อบ. และ NUOL ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ด้วยกันทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๔๑ - ๘ มกราคม ๒๕๔๖ (๕ ปี) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ (๕ ปี) และ 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (๕ ปี) ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ม.อบ. กับ NUOL ได้จัด
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

๑. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ NUOL 
๒. โครงการพัฒนาหอสมุดกลาง NUOL 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนภาษาไทย 
๔. โครงการจัดประชุมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.  
๕. ๒๑ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “อบรมเชิง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิต ส าหรับคณาจารย์โรงเรียน
พรสวรรค์และชนเผ่า (School for Gifted and Ethnic Students)” ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวและโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า จ านวน ๙ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช และคณะ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และคณะ เป็นที่ปรึกษา และ
วิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร และคณะ เป็นที่ปรึกษา 

๖. ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อาจารย์และนักศึกษา รวมจ านวน ๑๕ คน เดินทางมาร่วมงาน
แสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ Ubon Culture ๒๐๑๔ ที่ ม.อบ. และทัศนศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 

๗. ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๘ คน และนักศึกษา จ านวน ๑๒ คน คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ม.อบ. เดินทางไปแลกเปลี่ยนโดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘. ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาจารย์และนักศึกษา รวมจ านวน ๑๗ คน เดินทางมาร่วมงาน 
International Night ๒๐๑๔ และ Cultural Tour ๒๐๑๔ จัดโดย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีผ่านการแสดงประจ าชาติ และร่วมทัศนศึกษาประเพณีการแห่เทียน
พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี 

๙. ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๑ คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐.  ๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๒ คน และนักศึกษา จ านวน ๑ คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ. ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

      ๑๑. ๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗… 



๑๑๑ 
  

๑๑.  ๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๒ คน จาก School for Gifted and Ethnic Students  
เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ. ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๒.  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ อธิการบดี ม.อบ. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดงาน ๑๒th Lao-Thai Friendship Event 

๑๓.  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ เดินทางไปเจรจาหารือกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

๑๔.  ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา น านักศึกษาจ านวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพมหาวิทยาลัยลาว-ไทย ครั้ง
ที่ ๑๔ 

๑๕.  ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ รับนักศึกษา NUOL มาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษา
และวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘            
จ านวน ๓ คน 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University 

of Laos 
๒. มหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
(๒) โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
(๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ 
(๔) จัดโครงการวิจัยร่วม 
(๕) กิจกรรมอ่ืนที่ทั้งสองสถาบันในความเห็นพ้องร่วมกัน 

๓. รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่จะเกิดจากบันทึกข้อตกลงนี้ให้ทั้งสองฝ่ายหารือและเจรจากันเป็นกรณีไป 
๔. การด าเนินกิจกรรมที่เกิดจากบันทึกข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ 
๕. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลหลังจากการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ๕ ปี 
๖. ต าแหน่งผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี  
๗. ต าแหน่งผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ National University of Laos คือ อธิการบดี  

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

  กลยุทธ์ที่ ๒… 



๑๑๒ 
  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร

ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University of Laos จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณา  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตย              
ประชาชนลาว 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๔.๙  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
   ซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการ 
   คัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า ตามที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             
ได้แต่งตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) จ านวนสอง
คน เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) นั้น จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งคน เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. โดยให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อตามแบบ
แสดงความยินยอมให้เสนอชื่อและแบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือทาง
ไปรษณยี์ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  

ตามความในมาตรา ๖๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “กรรมการซึ่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน” และตามความ
ในหมวด ๔ ข้อ ๒๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละหนึ่งคนตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ”  

เนื่องจาก… 



๑๑๓ 
  

เนื่ อ งจากมหาวิทยาลั ยยั ง ไม่ ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธี การ ได้ มาซึ่ ง ผู้ แทนข้ าร าชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงได้มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท า
หลักเกณฑ์เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ   

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

  ๖.๒  ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณี นางวัชรี หาทองค า ร้องทุกข์ต่อ 
                                 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 ๖.๓  รายงานผลการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย 

     ๖.๔  ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และขออนุมัติแต่งตั้งให้ด ารง 
        ต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 
  ๖.๕  พิจารณารับรองผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๖.๖  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

       ๖.๗  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
         จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ๖.๘  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  ๖.๙  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
  
                 ทั้งนี้… 



๑๑๔ 
  

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


