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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๕/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่าประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๖. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
                   ๑๗. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง… 
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๑๗. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๘. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๖. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๗. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๙. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๑๒. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๑๔. นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี  สุภาษร  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๗. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๒๐. นายติ๊ก  แสนบุญ  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๒๒. นางสาวมนัสดา  ชัยสวนยีากรณ์      รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริหาร 

   ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๒๓. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศ์สกุล       หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
๒๔. นายกิตติพงษ์  ชาลี  นิติการปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
               เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๘ คน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จ านวน ๔ คน และ
ประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน  ครบองค์ประชุม  

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
             

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง 

    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี                       
คณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์             
เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ว่างลง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้ด าเนินการเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
แทนต าแหน่งว่าง และผู้ที่ได้รับเลือก คือ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอต้อนรับ                  
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร อีกครั้ง  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                 มติที่ประชุม...         
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 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๔  นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔  เพ่ือพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์  ซึ่งในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดห้ารือในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี งบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พบว่ารายได้ท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกปีและ
แนวโน้มในลักษณะเช่นนี้จะเกิดข้ึนต่อไปอีก 

ประเด็นที่ 2 เรื่องผลกระทบจากเรื่องของรายได้ที่จะมีผลต่อเรื่องการด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และอาจมีความไม่แน่นอนในด้านอ่ืนใดเพ่ิมเติม ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้
เตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขอให้ประเมินและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการร่วมกัน และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้
น ามารายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อๆ ไป โดยให้พิจารณาความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) จาก ร่าง วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ภายใต้นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ทีไ่ดก้ าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าในอาเซียนด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)” นั้น  
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการประเมินความเสี่ยงว่าการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้นั้น มีความเสี่ยง
ด้านไหนบ้าง และมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร 

๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational risk) ทั้งในด้านระบบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๓) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial risk) ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญมาก ทั้งนี้ จาก
รายงานสถานะการเงินของคณะ/หน่วยงาน ต่างๆ ที่รายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง พบว่าความเสี่ยง
ด้านนี้เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึน้ และก็มีบางคณะที่มีฐานะทางการเงินติดลบอยู่ 

๔)  ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Compliance Risk) จากการด าเนินงานที่ผ่านมา สภา
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน ามาโดยตลอด รวมทั้งนายโกเมท ทอง
ภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ที่ได้ก าชับและเน้นย้ าให้การปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และสัญญาต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 ๕) ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง (Reputation risk) ท าอย่างไรที่จะไม่ให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทางด้านต่างๆ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงได้ค่อนข้างดีมาก ดังนั้น จึงให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนว่ายังคงมีประเด็นใดท่ีอาจท าให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง 

๖) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสารพิษ อัคคีภัย อาคารช ารุด                        
ซ่ึงรวมทั้งโรคระบาด เป็นต้น 

 
  

      ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี้ ความเสี่ยงต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง
เช่น กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในเรื่องรายได้  
จ านวนนักศึกษา และการด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดมความคิดในเรื่องของแนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจและแต่ละด้านตามที่กล่าวมาในข้างต้น และควรจัดท าเป็น
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันไว้  ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์มากพอสมควร 
 

  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 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    แทนต าแหน่งว่าง 

  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
คือ ๑) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕63 ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖5 นั้น   

เนื่องจาก นายขรรค์เพชร  ชายทวีป ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564  จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ว่างลง จ านวน ๑ ต าแหน่ง  

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดว่าในกรณีที่กรรมการสภา 

        มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกซ่อมเพื่อให้ได้จ าน วนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู ้บริหารภายในสามสิบวัน นับแต่ว ันที ่พ้นจากต าแหน่ง อธิการบดีจึงได้เชิญคณบดีและ
ผู้อ านวยการส านักเข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือกซ่อมผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน  2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  
ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  โดยมีผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ 
คน (คณบดี ๑๐ คณะ/ ๑ วิทยาลัย และ ๓ ส านัก)  วิธีการเลือก ก าหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ โดยเลือกจากผู้บริหารใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์   คณะบริหารศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  และคณะนิติศาสตร์) 
และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ  (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยกเว้นส านักวิทยบริการ และส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ เนื่องจากเป็นรักษาราชการแทน) และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจ านวน ๑ คน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง  คือ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง 
 ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน                   
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร  แทนต าแหน่งว่าง 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๕ ท่าน และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินงานใน ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. การก ากับดูแลการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพของส านักงานตรวจสอบภายใน 
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยรับตรวจ 
๔. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบส านักงานตรวจสอบภายใน แก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ในแผนผัง

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานตรวจสอบภายใน 
๒. มอบส านักงานตรวจสอบภายใน แก้ไขเพ่ิมเติมแผนผังการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขั้นตอนที่ ๓ 

การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี หลังจากขั้นตอนที่ ๓.๕ แจ้งแผนการตรวจสอบไปยังกรมบัญชีกลาง แล้วแจ้ง               
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

๓. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนดได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืนใดที่ได้บัญญัติไว้  
เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่น  และเป็นไปตาม
กฎหมาย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 
    ร่วมมือทาง วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ 
    และต่างประเทศ 
    ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายกิตติพงษ์ ชาลี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

ดังนี้ 
1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  

2564 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
(1) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องมีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แล้วจึงก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
(๒) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดรูปแบบของข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นมาตรฐาน และมี 

รายละเอียดและสารสะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
กับสถาบัน/องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ และมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

(3) มอบนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยตรวจสอบบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับส านักงานกฎหมายและนิติการ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                       
สภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยด า เนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 9/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน  
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1)  นายโกเมท  ทองภิญโญชัย           ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

(2)  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล     ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

       (3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์...   
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(3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา   กรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

(5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์    กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

(6)  นายปิยณัฐ  สร้อยค า      กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 

 (7)  นายนราธิป  อาษารักษ ์     กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 

(8)  นิติกรสังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๒. ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชี้แจงข้อเท็จจริง

และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้  
๓. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อ      

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ให้น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา 

๔. ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรายงานผลการ
ด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     

แต่เนื่องจากมีการแก้ไขเก่ียวกับเรื่องอ านาจหน้าที่ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 10/2564 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ  โดยให้ยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
9/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยค าสั่งฉบับดังกล่าวยังคงก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คงเดิม 
แต่มีการแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ใหม่ ดังนี้  

๑) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒) ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชี้แจงข้อเท็จจริง
และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้  

๓) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนลงนามเกี่ยวกับ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ยกเว้นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ให้น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา 

๔) ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรายงานผลการ
ด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 

   ๓. คณะกรรมการ… 
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๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ  ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีมติให้กรรมการและเลขานุการรายงานค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

๔. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5.1/485 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรียน 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  ซึ่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการฯ ได้พ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป และต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง ที่ 912/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งให้                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์จึงมีความจ าเป็นที่จะขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว  

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ทราบว่า ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าค าสั่งใหม่ ทั้งนี้ ได้ประสานอธิการบดีเรื่องจัดท า
ค าสั่งใหม่แล้วโดยมอบให้เลขานุการด าเนินการปรับอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมและปรับรายนามของกรรมการให้อยู่ใน
รูปของต าแหน่ง 

๕. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 064.1.10/722 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 เรียน กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ได้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนาม
ต่อไป   

๖. นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 14/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยให้ยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยยังคง
ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คงเดิม แต่มีการแก้ไขรายนามของกรรมการให้อยู่ในรูปของต าแหน่งและปรับ
อ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 

1.  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย          ที่ปรึกษา   
2.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล                               ประธานกรรมการ   
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           กรรมการ   
4.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            กรรมการ   
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ         กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์          กรรมการ 
7.  หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ           กรรมการและเลขานุการ 
8.  นิติกรสังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน          

ลงนามเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  

    ยกเว้น… 



10 
 

ยกเว้นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่า
สูงหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากและบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ ให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง 

๒. ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชี้แจงข้อเท็จจริง
และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 14/2564                  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 - หน้าที่ ๑๖  บรรทัดที่ ๑๗ – ๑๙  แก้ไขเป็น มอบคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ตลอดจนเสนอทางเลือกการ
จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้                  
ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดแล้ว 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       ๓.๑  การพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 256๔ – 256๕ 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ น ากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  เพ่ือให้
การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2564 และเพ่ือการประมวล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และให้เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ ต่อไป 
 บัดนี้  คณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 

           ที่ประชมุ... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 25๖๔ – 256๕ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   3.๒.  การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  
       (พ.ศ. 2563 – 2567)  คณะศิลปศาสตร ์
       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   อ้างถึง มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 การขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่               
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม   
โดยที่ประชุมอนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวโดยอาจจะด าเนินงานในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น               
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยพิจารณารายละเอียดและจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะมีผู้สนใจเรียนใน
หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนขอมติจากสภามหาวิทยาลัยในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ถัดไปนั้น  

คณะศิลปศาสตร์ และกองแผนงาน ขอเสนอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมจากหลักสูตรเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดังนี้  

ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านประวัติศาส ตร์ โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการ เพ่ือน าไปสู่การใช้ทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ตามแนวทางพัฒนาประเทศตามทิศทางของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการน าคุณค่าของประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการสืบทอด การอนุรักษ์ และด ารงรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม และการปรับตัวรับกระแสรับวัฒนธรรมภายนอกที่เผยแพร่เข้ามาอย่างมากในปัจจุบัน  

การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ              
20 ปี อันเป็นแผนแม่บทหลักการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการเชื่อมโยง                  
การใช้ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 11 ประเด็นเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
เพ่ือท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง และสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) ที่ได้วางแผนถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 

             ให้แก่องค์กร… 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบกลุ่มภารกิจการบ ารุงรักษาดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภายหลังส าเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถตอบสนองตลาดแรงงาน โดยสามารถประกอบอาชีพใน
หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม             
หอจดหมายเหตุ ส านักงานด้านศิลปวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หรือเป็นผู้ผลิต
สื่อและสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ยูทูปเปอร์ นักเขียนสารคดี บทความทางสื่อออนไลน์)             
นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้จัดงาน
นิทรรศการและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (ออร์แกไนซ์) หรือประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

คณะท างานจึงพัฒนาและร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยที่มีการบูรณาการ              
องค์ความรู้ด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
จัดการ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 1.1 แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งขณะนี้
อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และคณะอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา 

1.2  การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
       1.2.1  ผลการส ารวจความต้องการของผู้ เรียนในการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในเบื้องต้นหลักสูตรท าการส ารวจความสนใจใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยท าการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เม่ือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 258 คน เป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอในการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน 
จากการประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร หลักสูตรจึงได้ส ารวจข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยใช้ระบบ Google Form ซึ่งท าการส ารวจระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
– วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ส่งผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า บัณฑิต นักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโท
ประวัติศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนเครือข่ายในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งนี้ ได้รับการ
ตอบกลับจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนทั้งสิ้น 835 คน โดยมีผลการส ารวจที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากกลุ่มนักเรียน
ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 195 โรงเรียน และ
พ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืน จ านวน 25  โรงเรียน นักเรียนผู้ตอบแบบส ารวจข้อมูลเป็นเพศชาย 237 คน เพศหญิง 598 คน ช่วง
อายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป 493 คน และอายุต่ ากว่า 18 ปี 342 คน  

 

1) ความสนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ พบว่า  
 
 
 
 
                 ระดับ... 
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ระดับความสนใจ จ านวน นักเรียน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 223 26.80 
มาก 416 50.00 
ปานกลาง 180 21.64 
น้อย 11 1.32 
น้อยที่สุด 2 0.24 

รวม 832 100.00 
 

จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจศึกษา
หลักสูตรในระดับมากที่สุด ร้อยละ 26.80 ผู้ให้ความสนใจในระดับมาก ร้อยละ 50  และผู้ให้ความสนใจในระดับ             
ปานกลางร้อยละ 21.64 ทั้งนี้ผู้ที่ให้ความสนใจในระดับน้อย และน้อยที่สุด รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.56 เท่านั้น  
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 

ระดับความจ าเป็น จ านวน นักเรียน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 225 27.04 
มาก 446 53.61 
ปานกลาง 158 18.99 
น้อย 3 0.36 
น้อยที่สุด - - 

รวม 832 100.00 
  

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าสาขาวิชาการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 27.04 
ระดับมาก ร้อยละ 53.61 และระดับปานกลางร้อยละ 18.99 ทั้งนี้ผู้ที่เห็นว่าหลักสูตรมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศระดับน้อย เพียงร้อยละ 0.36 เท่านั้น  

2) ภายหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผู้เรียนประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยหลักสูตรได้
ออกแบบรายวิชา 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชาโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ กลุ่มวิชาวัฒนธรรม กลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ
(สารสนเทศและสื่อดิจิทัล) โดยได้ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจ 3 อาชีพ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
            อาชีพ... 
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อาชีพ จ านวนความถี่ ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ 

435 21.26 

2. เจ้าหน้าที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ 265 12.95 
3. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบตัิการ (กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด) 

308 15.05 

4. นักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 7,850 แห่ง 

179 8.75 

5. นักวิชาการอิสระในองค์กรเอกชนต่าง ๆ 314 15.35 
6. ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางวัฒนธรรม (ยูทูปเปอร์ 
นักเขียนสารคดี บทความ) 

314 15.35 

7. ผู้จัดการประชุมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม (ออแกไน
เซอร์) 

231 11.29 

รวม 2,046 100.00 
 

 จากข้ อมูล  อาชีพที่ นั ก เรี ยนให้ ความสนใจสู งสุ ด  คือ  เ จ้ าหน้ าที่ ใน พิ พิธภัณฑ์  หอศิลป์                                     
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ร้อยละ 21.26 ล าดับต่อมา คือ อาชีพนักวิชาการอิสระ
ในองค์กรเอกชนต่าง ๆ และอาชีพผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางวัฒนธรรม (ยูทูปเปอร์ นักเขียนสารคดี บทความ)                    
มีจ านวนความสนใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 15.35  อาชีพนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (กระทรวงวัฒนธรรม                    
กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด) ร้อยละ 15.05 อาชีพเจ้าหน้ าที่ในอุทยานประวัติศาสตร์                         
ร้อยละ 12.95 อาชีพผู้จัดการประชุมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม (ออแกไนเซอร์) ร้อยละ 11.29 และอาชีพ
นักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7,850 แห่ง ร้อยละ 8.75 ตามล าดับ 
 1.2.2  การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ท าการส ารวจ ความต้องการหลักสูตร
จากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เมื่อเดือน พฤศจิกายน                    
พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 51  คน โดยมีผลการส ารวจ 
จากหน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 36 แห่ง      
 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่                 
พึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อ             
การท างาน ด้านที่ 3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 4 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาว่าหลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เพียงพอ ร้อยละ 80.4  

2) ความสามารถท างานในหน่วยงานของบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตร์ จากการส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตเรื่อง ความสามารถท างานในหน่วยงานของตน พบว่า ร้อยละ 96.1 
เห็นว่าสามารถท างานในหน่วยงานได้ 

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 3.1) การเรียน กับการท างานอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวกัน แต่อย่างน้อยบทเรียนแต่ละบทแต่ละปี 
ฝึกฝนความอดทน ความขยันหมั่นเพียร สร้างระเบียบ แบบแผน การคิดวิเคราะห์ การวางแผนชีวิต 
 

               3.2) นอกจาก… 
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3.2) นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้ว ในปัจจุบันควรมีการถ่ายทอดหรือเสนอแนะ              
ความเชื่อมโยงหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือชี้แนะสิ่งที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ              
หากนักศึกษามีความประสงค์จะท างานในสายงานราชการควรศึกษาระเบียบข้าราชการเพ่ิมเติม และควรมีการทดสอบ 
EQ เพ่ือพิจารณาว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ เนื่องจากในการท างานต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับสังคมในที่ท างาน 
 3.3) ขอให้ผลิตบัณฑิตผู้มีความเข้าใจในพลวัตทางวัฒนธรรมอย่างรู้ เท่าทันโลก เพ่ือช่วย                
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 3.4) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม              
ท าให้ขาดการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดังนั้นถ้าหากว่าบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             
เป็นผู้มีความรู้ในในด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว จะช่วยให้เห็นถึงความส าคัญของความหลากหลาย            
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   3.5) เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าจะท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถแทรกเข้าไปอยู่                 
ตามหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงขึ้น ถ้าดูตามรายวิชาหรือทักษะที่ระบุไว้ใน
แบบสอบถามนี้ 

 3.6) ควรเพิ่ม 1)ทักษะการท างานกับชุมชน 2)แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมควบคู่ไปด้วย  

4) คุณสมบัติของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ได้แก่ 
  4.1) เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุด 

แห่งชาติ 
  4.2) เจ้าหน้าที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ 
  4.3) นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 

77 จังหวัด) 
  4.4) นักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7,850 แห่ง 
  4.5) นักวิชาการอิสระในองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  4.6) ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางวัฒนธรรม (ยูทูปเปอร์ นักเขียนสารคดี บทความ)  
  4.7) ผู้จัดการประชุมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม (ออแกไนเซอร์) 

 

 1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียด
แผนการศึกษา ดังนี้ 
  1) จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
  2) โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 

  กลุ่มวิชา… 
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 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 

ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน 68 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

  เมื่อพิจารณาจากปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สหวิทยาการ   
ทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมและการจัดการ และสามารถน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม มีจิตส านึกรักชุมชนท้องถิ่น รู้เท่าทันสื่อในโลกเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ เพ่ือสะท้อนปรัชญาและแสดงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว จึงขอจ าแนกกลุ่มตามหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร ในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 68 หน่วย ซ่ึงประกอบด้วย  

- วิชากลุ่มประวัติศาสตร์ 12 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 17.64 
- วิชากลุ่มโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ 9 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 13.23 
- วิชากลุ่มวัฒนธรรม 15 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 22.05 
- กลุ่มการจัดการ 12 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 17.64 
- กลุ่มบูรณาการองค์ความรู้ 20 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 29.41 

 

 1.3 แผนการรับนักศึกษา  
1.3.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี) 
 

ตารางท่ี 1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

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

 

 1.3.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 

       ตารางท่ี 2...   
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ตารางท่ี 2  ประมาณการการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน  
     (จากสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 48 48 48 48 48 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 42 42 42 
ชั้นปีที่ 4 - - - 41 41 
รวมจ านวนนักศึกษา 48 93 135 176 176 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 41 41 

 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60  
ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17 
อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07 

 

1.4 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รายละเอียดดังนี้   

 1.4.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินใน                  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 3 - 4   

          

ตารางท่ี 3 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ 12,000บาท)  

1,152,000.00 2,208,000.00 3,192,000.00 4,176,000.00 4,176,000.00 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ข้าราชการ) 

318,180.00 337,270.80 357,507.05 378,957.47 401,694.92 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(พนักงานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

1,394,100.00 1,449,864.00 1,507,858.56 1,568,172.90 1,630,899.82 

รวมรายรับ 2,864,280.00 3,995,134.80 5,057,365.61 6,123,130.37 6,208,594.74 
  

  หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 24,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 96,000 บาท 
 
 
 
 
            ตารางท่ี 4... 
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ตารางท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ            

1.ค่าจ้าง 
          

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 

1,712,280.00  1,787,134.80  1,865,365.61  1,947,130.37  2,032,594.74  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน - - - - - 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท 

  384,000.00  744,000.00  1,080,000.00  1,408,000.00  1,408,000.00  

3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 10 

    76,800.00    148,800.00  216,000.00   281,600.00  281,600.00  

4. ค่าบริหารจดัการร้อยละ 
20 

  138,240.00   267,840.00   388,800.00    506,880.00    506,880.00  

5.ค่าบริหารจดัการหลักสูตร
คนละ 1,200 บาทต่อปี
การศึกษา* 

57,600.00    110,400.00  159,600.00    208,800.00   208,800.00  

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของ
วิชา 

  129,600.00    210,600.00   210,600.00   210,600.00  210,600.00  

7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

24,000.00      48,000.00    72,000.00      96,000.00      96,000.00  

8. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 

รวม (ก) 2,532,520.00  3,336,774.80  4,022,365.61  4,699,010.37  4,784,474.74  

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 2,532,520.00  3,336,774.80  4,022,365.61  4,699,010.37  4,784,474.74  

จ านวนนักศึกษา  48 93 135 176 176 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 52,760.83 35,879.30 29,795.30 26,698.92 27,184.52 

หมายเหตุ * ค่าบริหารจัดการหลักสูตร คนละ 1,200 บาทต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 
(1) เงินงบประมาณท่ีคณะศิลปศาสตร์จัดสรรให้หลักสูตรตามจ านวนนักศึกษาคนละ 1,000 บาทต่อคน

ต่อปีการศึกษา 
(2) หลักสูตรค านวณค่าใช้จ่ายนักศึกษา 200 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

                ดังนั้น... 
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 ดังนั้น หากรับนักศึกษาได้ตามสถิติการรับนักศึกษาของคณะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและหากมีอัตราการ
ตกออกนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 17๖ คน และมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  27,184.52  บาท/คน/ปี ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษา ในอัตรา 24,000 บาท/คน/ปี แล้ว รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในอนาคตได้ 

  1.5 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และ                 

คณะศิลปศาสตร์มีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 24,416,505.52 บาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 19,375,145.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 12,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 96,000 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า 
การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 50  คน หรือจ านวนนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร 199 คน 

 

ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน          

ต่อหลักสูตร  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับนักศึกษา 

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 199 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 50 คน/ปีการศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพ่ืออัตราการตกออก 

กลางคันของนักศึกษาภายในหลักสูตร เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
199 คน 
 ในอนาคตคณะและหลักสูตรควรพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบัน (จากเดิมก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 12,000 
บาท) 
 1.6 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษา             
เต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตามที่คณะเสนอ จ านวนการรับเข้า
ศึกษาตามแผนการรับ 50 คน/ปี เมื่อมีการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว จะมีประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา              
ปีละ 107.03 คน 
 - จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา      อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  107.3/25 
       =         4.3 
 แต่หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า 
จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.60 ของแผนการรับนักศึกษาและร้อยละ  การตกออก 7.17 จะมี
ประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีละ 92.69 คน 
 

              - จ านวน… 
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 - จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา    อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  92.69/25 
       =         3.70 
 

 ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1) ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา  
 2) อ.ดร.จักรพันธ์ แสงทอง  
 3) อ.ดร.วศิน โกมุท 
 4) อ.ดร.ค าล่า  มุสิกา  
 5) อ.สุรีรัตน์ บุบผา 
 

 พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีภาระการสอนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนภายในคณะ ท าให้สัดส่วนอาจารย์                         
เต็มเวลา = 3.25  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรรวมทั้งหมด จ านวน 11 คน   

 จากข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กับจ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ไม่นับ
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กองแผนงานได้น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
ย้อนหลังระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 ได้แก่ 174.99, 164 และ 203.33 ตามล าดับ ซึ่งมีประมาณการ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เฉลี่ยปีละ 180.77 คน  เมื่อน ามาวิเคราะห์ผลรวมกับจ านวนการรับเข้าศึกษา ทีม่ีค่าเฉลี่ยที่
ร้อยละ 95.60 ของแผนการรับนักศึกษาและร้อยละ การตกออก 7.17 จะมีประมาณการจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปี
ละ 92.69 คน ผลวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 - จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  (180.77 + 92.69) /25 
       = 273.46/25 
       =         10.93 
 

 เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย             
10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน                       
ภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์           
ที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ แต่เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรรวม
ทั้งหมด จ านวน 12 คน ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ไม่นับรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 คน            
จึงเพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระยะยาวและไม่ส่งผลกระทบต่อรายวิชาในหลักสูตรและหลักสูตรอ่ืน
ภายในคณะศิลปศาสตร์       

 1.7 อาจารย์ 
                 1.7.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

       1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอนก าหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการทบทวนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

 ๓) มีกลไก... 
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3) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยค านึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                
การสอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 1.7.2 การบริหารอาจารย์ 

      1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพและ 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตร                   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

 2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่ 
และอาจารย์ประจ า โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจ ามีการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา              
โดยการจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การน าเสนอผลงาน                   
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง                      
และมีการจัดท าแผนการลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ
และเพ่ือให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะศิลปศาสตร์  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบคณะศิลปศาสตร์  พิจารณาการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  รวมทั้งการ
น าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว  เพ่ือให้มีความทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
  ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับนักศึกษา
เข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่คณะก าหนดไว้  และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

     3.3  (ร่าง) ผลการประเมิน... 
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3.3  (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัด  
   กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  

      อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ได้รับความเห็นชอบ แผนการด าเนินเพ่ือ
ประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากที่ประชุมคณะกรรมการ                              
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้แจ้งปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน (https://reinventing.mhesi.go.th/) 
โดยให้มหาวิทยาลัยต้องท าการประเมินตนเองในระบบ UCLAS เพ่ือให้ สป.อว ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับก าหนดการการด าเนินงานของ สป.อว  ดังนี้  

 
ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 

28 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 
2564 

กองแผนงาน ด าเนินการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจาก
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส าหรับการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน และ (2) ตัวชี้วัดเพื่อ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
(บันทึกข้อความ ที่ อว/0604.5/ว802 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอให้รายงาน
ผลการด าเนินงานเพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ) 

23 มิถุนายน 2564 ประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประเมินตนเองเพื่อการจัด
กลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

25 มิถุนายน 2564 คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

26 มิถุนายน 2564 เสนอ (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 1 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

9 กรกฎาคม 2564 ประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 2 

12 กรกฎาคม 2564 เสนอ (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 2 ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

13-14 กรกฎาคม 2564 ปรับปรุงข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเตรียมบันทึกในระบบ  UCLAS 
ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 

ท าการประเมินตนเองในระบบ UCLAS (วันสุดท้ายในการยืนยันข้อมูล) เพื่อให้ สป.อว 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นผลการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัย (โดยแจ้งภายหลัง) 

26 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 
2564 

คณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

21 กรกฎาคม 2564 ประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณา 
1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

31 กรกฎาคม 2564 เสนอแผนฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 เพื่อทราบ 

https://reinventing.mhesi.go.th/
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ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 
1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

16 สิงหาคม 2564  ประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณา 
1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

28 สิงหาคม 2564 เสนอแผนฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา 
1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

29-30 สิงหาคม 2564 ปรับปรุงข้อมูลของ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และแผนการ
ผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยัง สป.อว. 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จัดส่งแผนฯ ไปยัง สป.อว. 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ● สป.อว. พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อ กกอ. 

● กกอ. พิจารณาให้ความเห็นผลการประเมินและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน แล้วส่งกลับไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษายืนยันความเห็นผลการประเมินกลับมาที่  สป.อว. อีกครั้ง 
ภายใน 30 กันยายน 2564 

● รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 

ตามทีฝ่่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มกีารด าเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการ
จัดกลุ่มตามที่กฎกระทรวงฯ ส าหรับการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน และ (2) ตัวชี้วัดเพ่ือศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุ่ม โดยได้มีการขอ
ความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานเพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ ่ม
สถาบันอุดมศึกษาฯ ตามบันทึกข้อความจากกองแผนงานที่ อว/0604.5/ว802 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ให้ตอบกลับภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นั้น และได้ด าเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ได้มี
การรายงานผลการด าเนินดังกล่าวต่อไป 

ประกอบกับเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการเพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
การเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละ
กลุ่มสถาบัน (กลุ่ม 1-4)  ในเบื้องต้น พบว่า ข้อมูลประกอบการรายงานในบางตัวชี้วัด ยังไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ ์ซึ่งม ี
ผลกระทบต่อการประเมินผลเพ่ือการเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมจึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้                
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการรายงานผลการประเมิน
ตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้ฝ่าย เลขานุการฯ รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลอีกครั้ง และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

 ในการนี้… 
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ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งได้ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบประเมินตนเองของ สป.อว (ระบบ UCLAS) เพ่ือพิจารณาต าแหน่งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มสถาบันฯ ตามล าดับดังนี้ 

  

1. ต าแหน่งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จากการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินตนเอง

ของ สป.อว (ระบบ UCLAS) ทั้ง 4 กลุ่ม จ านวน 32 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบได้แสดงต าแหน่งปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ 4 กลุ่มสถาบัน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

      จากแผนภาพ… 
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จากแผนภาพแสดงต าแหน่งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของแต่ละ 4 กลุ่มสถาบัน ข้างต้นนั้น 
สามารถสรุปสถานะปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดังนี้ 
 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สถานะปัจจุบัน 
กลุ่ม 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

Low Potential - Low Performance 

กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation) 

High Potential – Low Performance 

กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
(Area-Based and Community Engagement) 

High Potential - High Performance** 

กลุ่ม 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
(Development of Professionals and Specialists) 

Low Potential - Low Performance 

 

จากข้อมูลดังกล่าว ที ่ด าเนินการบันทึกในระบบ UCLAS เบื ้องต้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามกลุ ่ม
ยุทธศาสตร์ คือ “กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)” ซึ่งเป็น High Potential - 
High Performance  

 

จากการพิจารณารายตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสถาบัน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน พร้อมทั้งท าการประเมินผลตามเกณฑ์คู่มือของ สป.อว ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
 

กลุ่ม 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
 

ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 1 อัตราการอ้างอิงของผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ (Citation / 
Publication) 

4.74 
 

ระดับ 2 จ านวนการอ้างอิงของ
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ มากกว่า 4 

ข้อมูลตามฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ กพอ.หรือ กกอ. เช่น 
Scopus, ISI, WOS (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) เป็นต้น 

KPI 2 ช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 
(Academic Reputation) 

- - 
 

ข้อมูลอ้างอิง Quacquarelli Symonds: 
QS  ซึ่ง ม.อบ. ไม่ได้เข้าร่วม 

KPI 3 การเคลื่อนย้ายของอาจารย/์
นักวิจัย นักศึกษา (Staff & 
Student Mobility) 

0.08 ระดับ 1 จ านวนการเคลื่อนย้าย
ของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

จ านวนอาจารย์และนักศึกษา
แลกเปลีย่น (10คน)x100/จ านวน
อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด 
(13,018) 

KPI 4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตริะดับ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ของบุคลากรต่อจ านวนอาจารย/์
นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner) 

ร้อยละ 
6.85 

ระดับ 1 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
 

จ านวนรางวัลถ่วงน้ าหนักx100/
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

KPI 5 จ านวนอาจารยต์่อนักศึกษา 
(Staff/Student Ratio)  

18.60 ระดับ 1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์   
ต่อจ านวนนักศึกษาสูงกว่า 1 : 15 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (13,018 คน/
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (700 คน) 

KPI 6 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ 
(Active International 
Research Collaboration) 

ร้อยละ  
39.51 

ระดับ 1 บทความวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
 

จ านวนบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับ
นานาชาติ (64)x100/จ านวนบทความ
วิจัยนานาชาติทั้งหมด (162) 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 7 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รับการ
อ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่า
จ านวนผลงานวิจัย (H-index 
Faculty) 

1.93 
 

ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย H-index รวม 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  

H-index หมายถึง ผลงานวิจัยรวม
ของอาจารย์และนักวิจยัที่มีจานวน
ครั้งของการไดร้ับการอ้างอิงเท่ากบั
หรือมากกว่า จานวนผลงานวิจัยนัน้ๆ 

KPI 8 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัว
บุคลากร (Research 
Funding/Faculty)    

71,900 
บาท/คน 

ระดับ 1 งบประมาณวิจัยต่อหัว
บุคลากร ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
50,000 บาท 

ข้อมูลอ้างอิง จากระบบ CHE QA 
Online ปีการศึกษา 2562 

 
ข้อมูลกลุ่ม 1 บันทึกในระบบ UCLAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

            กลุ่ม 2... 
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กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  (Technology Development and Innovation)
           

ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 9 นักศึกษาและบณัฑิตผู้ประกอบการ 
(Student and Graduate 
Entrepreneur) 

ร้อยละ  
30.47 

ระดับ 4 จ านวนนักศึกษา/
บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 

จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
(1,014)x100/ผูส้ าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (3,327) 

KPI 10 รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) 

ร้อยละ  
0.04 

ระดับ 1 รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

จ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่
ถ่วงน้ าหนักรางวัลx100/จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (3,327) 

KPI 11 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) 

ร้อยละ  
0.46 

 

ระดับ 1 งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 5 
  

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ (Startup) (7.66 ลบ)x100/
งบประมาณทั้งหมด (1,663 ลบ.) 

KPI 12 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent/ Academic 
Mobility Consultation) 

ร้อยละ  
5.14 

ระดับ 1 จ านวนบุคลากรที่ไป
ถ่ายทอด/แลกเปลีย่นความรูสู้่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 

จ านวนอาจารย์ที่ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(36)x100/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด (701) 

KPI 13 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในสถาบันอดุมศึกษา 
(Technological/Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 

A-นโยบาย +  
B-เครือข่าย +   
C-โครงการ +  
D-วิชาเฉพาะ 
+ E-Platform 

ระดับ 5 สถาบันอุดมศึกษามี
การด าเนินงานแบบ A + B + C 
+ D + E 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

KPI 14 หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรม เพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Technological/Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Education) 

ร้อยละ 
57.89 

 

ระดับ 5 จ านวนหลักสตูร/
โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 40 

หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ (44)x100/ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (76) 
 

*หลักสูตรเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

KPI 15 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบนัอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovative 
Development Funding)  

ร้อยละ  
4.75 

 

ระดับ 1 งบประมาณการ
ด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 5 
 

งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ (37.7 ลบ.x100/
งบประมาณแผ่นดิน (793.7 ลบ.) 

KPI 16 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการ
สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบันอดุมศึกษา 
(University-Industry Linkage) 

24.43 
 

ระดับ 3 ความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20 คะแนน 
 

จ านวนความร่วมมือถ่วงน้ าหนัก 
(1.5)x100/จ านวนความร่วมมือ
ภายนอกท้ังหมด (7ความร่วมมือ) 

 
 
 
              ข้อมูล... 
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ข้อมูลกลุ่ม 2 บันทึกในระบบ UCLAS 
 

 

 
    

กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Engagement) 
 

ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 17 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคของบณัฑิต 
(Percentage of Graduate 
Employed in Region) 

ร้อยละ  
36.73 

 

ระดับ 1 จ านวนบัณฑติ(ปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าในพื้นที่หรือภูมภิาค ไม่นอ้ย
กว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 20 

ข้อมูลอ้างอิง ระบบ CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

KPI 18 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area 
Based Development)  

ร้อยละ  
91.91 

ระดับ 5 จ านวนโครงการด้านการ
บริการวิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
(91)x100/จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด (99) 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือ
ภูมิภาค (Non-Age Group 
Participation) 

ร้อยละ  
94.94 

ระดับ 5 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

จ านวนโครงการทีม่ีส่วนร่วมของ
ชุมชน (94) x100/จ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด (99) 

KPI 20 ความยั่งยืนของสถาบัน 
อุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
(Green/ Sustainability)  

401-
600th 

ระดับ 1 ได้รับการจดัอันดับอยู่ใน
อันดับตั้งแต่ 401 ของโลกข้ึนไป 

1. อันดับที่ 401-600 Impact 
Rankings 2020 
2. อันดับที่ 201–300 Impact 
Rankings 2021 

KPI 21 ความสอดคล้องของหลักสตูร 
(Curriculum Alignment) 

ร้อยละ  
100 

ระดับ 5 จ านวนหลักสตูรเชิงพื้นที่  
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

จ านวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (76)x100/ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (76) 

KPI 22 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

- - จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/
หรือ กกอ.x100/จ านวนผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด 

KPI 23 การมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชน (Inclusive 
Community) 

ร้อยละ  
80.26 

 

ระดับ 5 จ านวนหลักสตูรที่ชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 40 

จ านวนหลักสตูรที่ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีส่วนรว่ม
ในการจัดการศึกษา (61)x100 / 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด (76) 

KPI 24 การบูรณาการงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนท่ี (Integrated 
Government Budget) 

ร้อยละ  
4.34 

ระดับ 1 จ านวนเงินจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 5 

จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
(72.2 ลบ.)x100/งบประมาณทั้งหมด 
(1,663 ลบ.) 

 
ข้อมูลกลุ่ม 3 บันทึกในระบบ UCLAS 

 
 
 
 
 
     
            Overview… 
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กลุ่ม 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and   
         Specialists) 
 

ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

KPI 25 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
(Percentage of Graduates 
being Employed after 
Graduation) 

ร้อยละ  
61.95 

 

ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 60 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าภายใน 
6 เดือนหลังจบการศึกษา(1,830) 
x100/จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจในรอบปี
การศึกษา 2562 (2,954) 

KPI 26 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่
ท างานในอุตสาหกรรมมลูค่าเพิ่มสงู 
(Percentage of Graduates in 
High Value-added Sectors) 

ร้อยละ  
6.43 

 

ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 50 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีที่ท างานกลุ่ม
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงฯ  ในอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม S Curve/New S Curve (190) 
x100/จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจในรอบปี
การศึกษา 2562 (2,954) 

KPI 27 ร้อยละของผูจ้้างงานท่ีพอใจอย่างยิ่ง
ในคุณลักษณะของบัณฑติ 
(Percentage of Highly Satisfied 
Employers) 

ร้อยละ  
87.08 

 

ระดับ 4 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 80 

จ านวนนายจ้างมีความพึงพอใจ 
(1,078)x100/จ านวนนายจ้างตอบแบบ
ส ารวจท้ังหมด (1,238) 

KPI 28 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่อ
งบด าเนินการ 

ร้อยละ  
3.72 

ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 10 

จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้
จ้างบัณฑิตและศิษย์เก่า/หน่วยงานอื่นเพื่อ
จัดบริการการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
(64.3 ลบ.)x100/งบด าเนินการรอบปี
การศึกษา (1,730 ลบ.) 

KPI 29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละ  
50 

ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 50 

จ านวนหลักสูตรระดับชาติ (76)x0.5 (ถ่วง 
นน.)*100/จ านวนหลักสูตรระดับชาติและ
นานาชาติทั้งหมด (76) 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน 
(ระดับ 1 – 5) 

หมายเหตุ 

(Percentage of Curricular with 
Certified Learning Outcomes) 

KPI 30 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงานจริง 
(Percentage of Curricular with 
Work-Integrated Learning) 

ร้อยละ  
56.57 

ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 50 

จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง เช่น ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
(43)x100/จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (76) 

KPI 31 ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง 
(Percentage of High Quality 
Learning Facilitators) 

ร้อยละ  
36.94 

ระดับ 1 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 50 

ข้อมูลอ้างอิง ระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1. อาจารย์ 400.5 คน *0.25=100.125 
2. ผศ. 231.5 คน *0.50=115.75 
3. รศ. 53 คน *0.75=39.75 
4. ศ. 3 คน  *1=3 

KPI 32 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน 
(Students Retention Rate) 

ร้อยละ  
91.63 

ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 90 

ข้อมูลอ้างอิง ระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3,935 คนx100/4,294 คน 

 

ข้อมูลกลุ่ม 4 บันทึกในระบบ UCLAS 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ                       
(ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและเพ่ิมเติมข้อมูลผลการด าเนินงาน และตรวจสอบสูตรการ
ค านวณตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง               
ก่อนบันทึกข้อมูลตัวชี้ วัดในระบบ Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System : 
UCLAS   
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพ่ือ
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 25๖๔ – 256๕ ที่ก าหนด
ไว้ และให้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564  กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้อง 
     ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  
     (คณะบริหารศาสตร์) 

              ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย                
คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี  เพ่ือด าเนิน 
“โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ” สัญญาเลขท่ี ศภ.7-28/2564  แผนการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 งบประมาณทั้งโครงการ จ านวน 466,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 จ านวน 186,400 บาท  
งวดที่ 2 จ านวน 279,000 บาท  
รวมเป็นจ านวน 466,000 บาท  

โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี จะด าเนินการโอนเงินงวดให้กับมหาวิทยาลัยภายใน
เดือน สิงหาคม 2564 เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มิได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวไว้  
 คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 จ านวน 466,000 บาท เพ่ือด าเนิน“โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และ
เชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ” โดยตั้งงบประมาณไว้ในโครงการที่ปรึกษา
โครงการแก่หน่วยงานภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020919 โดยกองแผนงาน ได้ด าเนินการตรวจสอบ
งบประมาณโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020919 ปัจจุบันมีงบประมาณ
คงเหลือภายในโครงการ จ านวน 50,000 บาท ทั้งนี้ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน 
                เพ่ิมเติม… 
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เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วาระพิเศษ                  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้กับคณะบริหารศาสตร์อีกจ านวน 416,000 บาท (416,000 + 50,000 = 466,000) อนึ่ง การเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการดังกล่าวจะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีเงินรับเข้าจากแหล่งทุนภายนอกและน าส่งรายได้ต่อ กองคลัง
แล้วเท่านั้น 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ใน
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมี
วงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ใน
ค าขออนุมัติด้วย ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ จ านวน 416,000 บาท  สามารถสรุปไดต้ามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภท
รายรับ 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. คณะ
บริหาร
ศาสตร์ 

ค่าจ้างที่
ปรึกษา 

โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ค าแนะน าด้าน
ก า ร พั ฒ น า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์                         
ฉ ล า ก  บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
ก า ร ต ล า ด 
กิจกรรมพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการสู่
ความส าเร็จ 

เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ได้ท าสัญญา
จ้างที่ปรึกษากับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 
7 อุบลราชธานี  เ พ่ือด าเนิน “โครงการให้
ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุ
ภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ” สัญญา
เลขที่ ศภ.7-28/2564 แผนการด าเนินงาน
ตั้ งแต่วันที่  18 พ.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 
งบประมาณท้ังโครงการ จ านวน 466,000 บาท             
โดยแผนการด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นการให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้นความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งความ
เป็นไปได้ในการผลิตภัณฑ์ การออกแบบฉลาก
บรรจุ ภัณฑ์  ซึ่ ง งบประมาณในการด า เนิ น
โครงการฯ สามารถแบ่งตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน จ านวน 288,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ จ านวน 99,000 บาท 
3. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 9,100 บาท 
4. ผลประโยชน์คณะฯ 5% ของวงเงิน

งบประมาณ จ านวน 23,300 บาท 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 466,000 บาท 
โดยคณะฯ มีความประสงค์ตั้งแผนการใช้

จ่ายงบประมาณไว้ในโครงการที่ปรึกษาโครงการ
แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  ร หั ส กิ จ ก ร ร ม 
060100020919 

416,000 
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คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภท
รายรับ 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงการที่ปรึกษาโครงการ
แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  ร หั ส กิ จ ก ร ร ม 
060100020919 มีงบประมาณคงเหลือ
จ านวน 50,000 บาท 

ทั้ ง นี้  ไ ด้ รั บ ค ว าม เห็ น ชอบปรั บ แผน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 จากได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ดังกล่าว เพิ่มเติมอีกจ านวน 416,000 บาท 
(416 ,000 + 50 ,000 = 466,000) เพ่ือ
ด าเนิน“โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยง
ก า ร ต ล า ด  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ”  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 416,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติมให้กับคณะบริหารศาสตร์ โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์
และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 416,000 บาท  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน 
    ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ประจ าปีงบประมาณ 2563 

             รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔  ให้ผู้อ านวยการควบคุมดูแลและจัดการให้มีการจัดท างบ
การเงินส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดี  และข้อ 25 ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานผล
การสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน 90 สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และให้
ผู้อ านวยการเสนอต่อสภามหาวิทยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
 
                ซึ่งทาง… 
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 ซึ่งทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 กันยายน ๒๕63 โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และรายงานต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือน า
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ และรายงานงบการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
                      สินทรัพย์รวม 198,559,478.90 บาท 
                      หนีส้ินรวม   86,266,122.56 บาท 
                      ส่วนทุนรวม 112,293,356.34 บาท 
            2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
          รายได้จากการด าเนินงาน 
   รายได้จากรัฐบาล                             
                      รายได้จากงบประมาณ          81,600.00 บาท 
                     รวมรายได้จากรัฐบาล         81,600.00 บาท  

รายได้จากแหล่งอ่ืน                             
                     รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน   27,415,579.96 บาท 
                     รายได้จากการรับบริจาค        691,500.00 บาท 
                     รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ        353,953.27 บาท 
                     รายได้รายได้ท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน            3,400.00 บาท 
                     รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค      1,452,783.19 บาท 
                     รายได้อ่ืน ๆ     3,296,597.82 บาท 
                 รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน   33,213,814.24 บาท 
                  รวมรายได้จากการด าเนินงาน   33,295,414.24 บาท 

ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน                            
                     ค่าใช้จ่ายบคุลากร      4,238,027.00 บาท 
                     ค่าตอบแทน         537,710.00 บาท 
                     ค่าใช้สอย     5,792,523.65 บาท 
                     ค่าวัสด ุ        111,321.82 บาท 
                     ค่าสาธารณปูโภค     2,318,876.16 บาท 
                     ค่าเสื่อมราคา   15,758,239.27 บาท 

                     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   17,434,796.00 บาท 
 
       รวมค่าใช้จ่าย... 
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                รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   46,191,493.90 บาท 
                รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (12,896,079.66) บาท 
 

     3. งบรายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
  เงินสดคงเหลือต้นงวด    54,819,208.21 บาท 
  เงินสดรับ : 
        เงินสดรับจากงบประมาณ          81,600.00 บาท 
         เงินสดรับจากรายได้อ่ืน   33,213,814.24 บาท 
       รวมเงินสดรับ   33,295,414.24 บาท 
  เงินสดจ่าย : 
        เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร     4,238,027.00 บาท 
         เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   33,220,672.45 บาท 
       รวมเงินสดจ่าย   37,458,699.45 บาท 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ)   (4,163,285.21) บาท 
        เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   50,655,923.00 บาท 
 

      เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 
               เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                    เงินฝากธนาคาร     1,049,969.09 บาท 
                     เงินฝากคลัง   49,605,953.91 บาท 
               รวมเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด   50,655,923.00 บาท 
 

             4. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563  
  4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

        สินทรัพย์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 

198,559,478.90 บาท ลดลง 12,068,560.73 บาท หรือร้อยละ – 5.73 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) 
สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 59,880,023.57  บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.16 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 
4,539,209.40 บาท หรือร้อยละ – 7.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 50,655,923.00 บาท รายได้ค้างรับ คือ ลูกหนี้นักศึกษาในระบบ REG 8,494,694.30 และวัสดุคงเหลือ 
729,406.27 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 138,679,455.33 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.84 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลง 7,529,351.33 บาท หรือร้อยละ – 5.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากอาคารที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (สุทธิ) จ านวน 132,729,439.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.71 และครุภัณฑ์ (สุทธิ) จ านวน 
5,950,016.03 บาท หรือร้อยละ 4.2 

หนี้สินและส่วนของทุน 
        ณ วันที่  30 กันยายน 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหนี้สินรวมจ านวน 

86,266,122.56 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหนี้สินและส่วนของทุน ลดลง 16,545,780.90 บาท หรือ
ร้อยละ – 16.09 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 15.96 ของหนี้สินรวม มาจาก รายได้รับล่วงหน้า
ร้อยละ 22.43 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 13.22 เจ้าหนี้เงินทดรองราชการ ร้อยละ 1.38 เงินประกันรอจ่ายคืน             
ร้อยละ 57.08 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 84.04 มาจากเจ้าหนี้ระยะยาว ม.อบ. เงินคืนมหาวิทยาลัย   

        

                              ร้อยละ 100… 
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ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีส่วนของทุนจ านวน 
112,293,3566.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.55 ของหนี้สินและส่วนของทุน เพิ่มข้ึน 4,477,220.17 บาท 
หรือร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจาก

การด าเนินงาน  จ านวน 12,896,079.66 บาท เพิ่มข้ึน 2,782,190.23 บาท หรือร้อยละ  27.51 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากรายได้รวมลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่ลดลง  

   

รายได้จากการด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากการด าเนินงาน 

จ านวน 33,295,414.24 บาท ลดลง 3,519,910.80 บาท หรือร้อยละ – 9.56 เมื่อเทียบกับปีก่อนประกอบด้วย 
(1) รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 81,600.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของรายได้รวม ได้งบเพ่ิม 
6,100.00 บาท หรือร้อยละ 8.08 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 33,213,814.24 บาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.75 ของรายได้รวม ลดลง 3,526,010.80 บาท หรือร้อยละ – 0.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ส่วนใหญ่ที่ลดลงมาจากรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และ ค่าบ ารุงการใช้พื้นที่
มหาวิทยาลัย) จ านวน 3,400,429.02 บาท หรือร้อยละ – 11.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการ
ด าเนินงานลดลง จ านวน 80,794.00 บาท หรือร้อยละ – 95.96 รายได้ค่าสาธารณูปโภค ลดลง 665,510.07 
บาท คิดเป็นร้อยละ – 31.42 (มาจากการรับรู้ค่ากระแสไฟฟ้าหอพักนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายได้
ของส านักฯ) และรายได้อ่ืน  เพ่ิมขึ้น 600,627.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.28 เมื่อเทียบกับปีก่อน (มาจาก
ค่าตอบแทนหรือเงินปันผลการจ าหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา ค่าตอบแทนการจ าหน่ายดอกไม้ ค่าตอบแทนการ
ถ่ายภาพ ค่าตอบแทนการจ าหน่ายชุดครุย และการรับโอนสินทรัพย์) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

รวม จ านวน 46,191,493.90 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้รวม ลดลง 737,720.57 บาท หรือ
ร้อยละ – 1.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก  (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 
34.74 (2) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ครุภัณฑ์ต่ ากว่ามูลค่า) คิดเป็นร้อยละ 37.74 (3) ค่าใช้สอย  คิดเป็นร้อย
ละ 12.54 (4) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 9.17 จากค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม 

 

4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

        การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 4.35 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.14 แสดงว่าส านัก ฯ มีความคล่องตัวทาง
การเงินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน และถือว่ามีสภาพคล่องปกติ 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 4.30 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน0.13 แสดงว่าส านัก ฯ มีความ
คล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้นถือว่ามี
สภาพคล่องปกต ิ

 
 

 

      การวิเคราะห์… 
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        การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์ถาวรก่อให้เกิดรายได้ 0.24 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 แสดงว่า
ส านัก ฯ ใช้สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดีปกติ 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.17 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 แสดงว่า
ความ สามารถในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย 

        การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.15 เท่า แสดงให้เห็นว่าส านัก 
ฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลงและส านัก ฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจากอัตราส่วนยัง
ต่ ากว่า 2 เท่า  

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Assets) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.43 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า แสดงให้เห็นว่า
ส านัก ฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สินลดลง เนื่องจากมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินรวม  

       การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
           อัตราก าไรต่อรายได้ (Net Profit Margin) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการท าก าไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี ถ้า
ต่ าแสดงว่าส านัก ฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงหรือรายได้ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ร่วม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักฯ มีอัตราก าไรต่อรายได้เท่ากับ - 38.73% ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ - 11.26% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ – 27.47% แสดงว่าส านัก ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดผลตอบแทนใน
การท าก าไรลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการด าเนินงานที่ลดลงเท่ากับร้อยละ -9.56    

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) อัตราส่วนนี้จะแสดงประสิทธิภาพของฝ่าย
บริหารในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ก่อให้เกิดก าไรมากน้อยเพียงใด 
อัตราส่วนยิ่งสูงแสดงว่าการใช้สินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักฯ มีอัตราส่วนผล                
ตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ – 6.49%  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ – 4.80% 
แสดงว่า ส านัก ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรลงลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พิจารณาด าเนินเรื่องการน าเอาทรัพย์สินที่มีอยู่
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
  ๒. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามค าแนะน า
ของผู้สอบบัญชีเพ่ือให้การบริหารจัดการการเงินของส านักฯ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 
             ๒. มอบ รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์... 
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  ๓. มอบ รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

            ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
 4.๑.๒.๑  ขอความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัว 

           ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย  
 

  - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มี 
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                     
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครบวาระลงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  ซึ่งตาม
ข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” โดยมีองค์ประกอบและวิธีการได้มา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) รองอธิการบดี หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
(๒) คณบดีหรือผู้อ านวยการ จ านวนสามคน    กรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน     กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เลขานุการ 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของ ก.บ.บ. 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายใน หรือภายนอกซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ
ช านาญ 

การพิเศษขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือ ด้านการบริหารงานบุคคล โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
๑. กรรมการตาม (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี 

- อธิการบดีเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   ประธานกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการตาม (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของ ก.บ.บ. 
    - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบพิจารณารายชื่อดังนี้ 
                       ๒.๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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            ๒.๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
       ๒.๒) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กรรมการ 
       ๒.๓) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๓. กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี  
      อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ ดังนี้      

     ๓.๑) นายรัชชนนท์  แกะมา       กรรมการ 
  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๓.2) นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ         กรรมการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์    

      3.3) นายธีระศักดิ์  เชียงแสน        กรรมการ 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี     
๔. เลขานุการตาม (๔) ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

          4.1 อธิการบดีมอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์     เลขานุการ 
      4.2 อธิการบดีมอบหมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่ก าหนดข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการพิจารณา 
รายช่ือเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ตามค าแนะน าของ
อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย     ประธานกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์     กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี     กรรมการ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     

๔. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว     กรรมการ 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์     

๕. นายรัชชนท์  แกะมา      กรรมการ 
นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๖. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ       กรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

๗. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
ส านักงานอธิการบดี 

๘. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ       เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๙. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

  จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   ประธานกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์    กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี    กรรมการ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     

๔. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว   กรรมการ 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์     

๕. นายรัชชนท์  แกะมา     กรรมการ 
นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๖. นางสาวเบญจภัค  ม่ิงขวัญ      กรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

๗. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน     กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
ส านักงานอธิการบดี 

๘. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ      เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๙. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

  ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี (ก.พ.บ.) 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ตามข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า ก.พ.บ. ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 

           ด้านงานบุคคล 
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 

          ด้านงานวิชาการ 
  4) รองอธิการบดี… 
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(4) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
           ด้านงานแผนงาน 

(5) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
           ด้านงานวิจัย 

(6) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กรรมการ 
(8) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการ  กรรมการ 

          บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
(9) ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
(10) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ   กรรมการ 
 

กรรมการตาม (8) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่อีกได้ 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัด

ส านักงานอธิการบดีจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วาระพิเศษ                             

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  มีมติเลือกหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการตาม ข้อ 9 (8) ดังนี้ 
 1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3) คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ดังนี้ 

(1) อธิการบดี      ประธานกรรมากร 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการ 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
(4) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กรรมการ 
(5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กรรมการ 
(8) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
(9) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ 
(10) คณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
(11) ประธานสภาอาจารย์    กรรมการ 
(12) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ   กรรมการ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.)  
 
 
 
 

                   มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ก.พ.บ.)  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

(1) อธิการบดี       ประธานกรรมากร 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์   กรรมการ 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
(4) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร   กรรมการ 
(5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   กรรมการ 
(8) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
(9) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการ 
(10) คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
(11) ประธานสภาอาจารย์      กรรมการ 
(12) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ    กรรมการ 

 

 ๔.๒.๓  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ 
   เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา      
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๓ ราย นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเครื่องมือออนไลน์และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ Learning Management System (LMS)  และ Massive Open Online Courses (MOOCs) คาดว่าจะช่วย
แนะน าด้านการขับเคลื่อน active learning และ LMS mooc ของมหาวิทยาลัย  

๒. นายกิตติรักษ์ ม่วงม่ิงสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส , กรรมการผู้จัดการ 
(Managing Director) บริษัท คลัสเตอร์คิท จ ากัด (Cluster Kit Co., Ltd.) อาจารย์พิเศษภาควิชาระบบสารสนเทศ  
             คณะบริหารธุรกิจ… 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ศูนย์ไทย กริดแห่งชาติ             
มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่หลายระบบ เป็นวิทยากรบรรยายทาง
คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน High Performance Computing (HPC) และการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) คาดว่าจะช่วยในด้านการพัฒนาระบบ server เพ่ือท างานที่ concurrent users จ านวนมาก ๆ 
และช่วยแนะน าการท าระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจจากการวิเคราะห์  Big data ของข้อมูลของส านักและ
มหาวิทยาลัย  
 ๓. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ ได้รับแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ประวัติและผลงาน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๓ ราย  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 

๒. นายกิตติรักษ์  ม่วงม่ิงสุข 
๓. ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ 
 

 ๔.๒.๔   ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔) จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
 

๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๗ คน  ดังนี้ 
                     ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๖  คน 

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๖ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน  
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๕ คน  

                     ๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑  คน 
(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน  
๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 

๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๔  คน 
 

         (๑) หลักสูตร… 

https://drive.google.com/file/d/1MnLG6hFyEl5fc-3J_N_LuU6Bbi36UqmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGXjBT5J3ynSQGR7P8G4w5mIXPcQ1-c4/view?usp=sharing
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(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๒ คน 

                     ๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
(๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน  ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๗ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๑๒ คน                              
(ขออนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๔)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

            ๔.๒.๕  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเมื่ออธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน ปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี นั้น 
  เนื่องด้วยอธิการบดี  จักได้ปฏิบัติงานมาครบรอบระยะเวลา ๒ ปี  ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้น  
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖           
แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 

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

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

๔. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์    เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 
 

               มติที่ประชุม...  
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   มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี          
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ ประธานกรรมการ   

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการ   

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ   

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง กรรมการ   

        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕.  รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  นันทานิช กรรมการ   

       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๖.  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  เลขานุการ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับแผนการ 
     ศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. ๒๕๖๑  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ ขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหลักสูตรผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยขอปรับแผนการศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการที่จะเรียนในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และจัดล าดับเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมรายวิชาชีพบังคับที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชา ๑๗๐๒ ๒๔๐ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
( Integrated Marketing Communication) มาก่อนรายวิชา ๑๗๐๒ ๒๒๐ การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
(Product and Brand Management) เนื่องจากการสร้างตราสินค้า ต้องใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมาก่อนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างตราสินค้า ย้ายรายวิชา 
๑๗๐๘ ๑๐๐ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economic) มาเรียนในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๑ ย้ายวิชา ๑๗๐๒ ๒๖๑ 
ฝึกงานด้านการตลาด ๑ (Marketing Internship I) มาเรียนในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๓ ย้ายวิชา ๑๗๐๐ ๒๐๔ สถิติ
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Statistics and Quantitative Analysis) มาเรียนในภาคการศึกษา
ต้น ชั้นปีที่ ๓ ก่อนเรียนวิชา ๑๗๐๒ ๓๙๒ การวิจัยการตลาด (Marketing Research) ในภาคการศึกษาถัดไป 
             ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

               จึงเสนอ... 



47 
 

  จึงเสนอประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร : การปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ล าดับต่อไป จะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
  

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕             
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                              
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้ว ๕ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๕ รุ่น               
มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒,๑๓๒ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๑ รุ่น จ านวน 
๑,๓๙๔ คน 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือร่วม
สร้างนวัตกรรมและมีพ้ืนฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นได้  เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ หน่วยกิต (กลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน ๒๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับร่วม จ านวน ๕๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา จ านวน ๑๓ 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จ านวน ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลา
ราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔  
จ านวนรับนักศึกษา ๑๑๐ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๕๒,๕๘๙.๑๐ 
บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน                 
จ านวน ๘ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว 

 

              ได้รับการ… 
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ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา 
โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอสภาวิศวกรพิจารณารับทราบ 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
      สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปรับปรุง
หลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๙ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒,๙๓๒ คน และมี
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๕ รุ่น จ านวน ๑,๙๔๙ คน 
            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีวิชาการ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะด้านบัญชีโดยมุ่งเน้นทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบัญชี และน าเสนอรายงานทางการเงินขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้       
มีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมสร้างนวัตกรรม และยึดมั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 
๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๓๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ปีละ ๒๐๐ คน ประมาณการ 
            ค่าใช้จ่าย… 
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ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย ๑๕,๐๑๗ บาทต่อปี  คิดเป็นจ านวนเงิน ๖๐,๐๖๙ บาทต่อคน                
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มี
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ Mr.Chenlong Zheng               
สังกัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ 

  การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
      จ านวน ๑ หลักสูตร  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะพยาบาลศาสตร์ 
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ 
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒๕  
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๗  
ตุลาคม  
๒๕๖๓  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน ๓ คน เนื่องจาก 
๑) นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ ลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก จึงปรับเป็น          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์ 
แทน 
๒) นางสาวณัฐสุดา คติชอบ ลาออกจาก 
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงปรับ
เป็น นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ แทน 
๓) นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ ลาคลอด
บุตร จึงปรับเป็น นางสาวธมกร เธียรภูริ
เดช แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
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ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้
เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุง
หลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

         และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ 
         ประกาศนียบัตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะ
ชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง                     
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ 
  ๒) การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตหรือเทียบความรู้และโอนผลการเรียน ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าร้องเพ่ือขอเทียบโอนหน่วยกิตหรือโอนผลการเรียน และค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาและ
โอนหน่วยกิตหรือเทียบความรู้และโอนผลการเรียน 

๓) การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก ประกอบด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายหน่วยกิตวิชา
บรรยายหรือวิชาปฏิบัติการ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
  ๔) การจัดสรรเงินกรณีที่คณะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานอื่น 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                
ระดับประกาศนียบัตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเชิงศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ในกรณีน าเสนอ
ระเบียบวาระเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจักได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

                  มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
            

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


