
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

     ๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์... 



๒ 
  
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
       

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๓. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 
  การศึกษานานาชาติ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
  งานวิจัย 
๘. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๑. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๒. นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

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

๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
          ๑.๑.๒  ขออนุญาต… 
 



๓ 
  

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

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

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า          
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  จึงขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต กรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โอกาสนี้ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔  สถาบันคลังสมองของชาติมอบหนังสือ เรื่อง ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติได้มอบหนังสือ 
เรื่อง ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย ได้รวบรวมข้ึนโดยเน้นในเรื่องของบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักการส าคัญของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ต้องยึดมั่นตามกรอบจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งหลักการต่างๆ เหล่านี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องรับทราบและท าความเข้าใจให้มากขึ้น  และในการจัดโครงการปฐมนิเทศกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  สภามหาวิทยาลัยจะได้น าประเด็นการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาหารือร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลักการและกรอบจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิผลของ              
สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

                                 ๒. มอบประธาน... 



๔ 
  

๒. มอบประธานสภาอาจารย์ น ากรอบจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบ
จรรยาบรรณของกรรมการสภาอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยและประธานสภาอาจารย์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  ๑.๑.๕  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภา 
    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
รัฐมนตรีฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและก ากับการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จึงขอเรียนเชิญนายก -              
สภาสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักเข้าร่วมการประชุม             
ในครั้งนี้ด้วย และจักได้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในครั้งต่อไป 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๖  เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 
    การเกิดอุบัติเหตุ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ เกิดอุบัติ เหตุรถยนต์กระบะชนกับ
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท าให้มีนิสิตได้รับบาดเจ็บ นั้น ประกอบกับ
การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จึงให้มหาวิทยาลัยกวดขันการใช้ยานพาหนะภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัยของตนเอง เช่น วินัยจราจรในการขับขี่ และสวมหมวก
นิรภัย เมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้มากยิ่งข้ึน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการความปลอดภัยในการจราจร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการรณรงค์และปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษา ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท  
๒. มอบมหาวิทยาลัยประสานการด าเนินงานกับจังหวัดอุบลราชธานี ในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องปราม

การขับข่ียานพาหนะที่มีความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว เป็นต้น  
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

              ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ... 



๕ 
  
 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

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

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
     

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๒  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี                  
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกนก วงษ์ตระหง่าน  ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๑  เนื่องจากนายกนก  วงษ์ตระหง่าน ได้ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า               
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ สาริสุต ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง  

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  ซึ่งทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

           ๑.๒.๓  ประกาศ... 



๖ 
  

   ๑.๒.๓  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 (ลับ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖2  มีมตเิห็นชอบให้เสนอ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และ          
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖2  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น 

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา                 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที ่22 กันยายน 2562 

ทั้งนี้  ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

   ๑.๒.๔  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
    ภายนอก ไตรมาสที่ 4 
     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  มีมติรับทราบรายงาน
การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบต่อไป   
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์
ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการ
ดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 13 โครงการ       
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  39,723,819.09 บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาท-         
เก้าสตางค์) จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย เป็นจ านวน  21 ,262,389.09 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่น-
สองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นจ านวน 16,538,500 บาท               
(สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา เป็นจ านวน 1 ,922,930 
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

   ประเภท... 



๗ 
  

ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณทัง้
โครงการ 

ขอตั้งแผนฯ
ปีงบประมาณ 
2562 (บาท) 

1.เงินสนับสนุน
การวิจัย 

1.1 โครงการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร ์

1) โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(สสว.) 

19,503,450 19,503,450 

รวม 19,503,450 
1.2 ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสต
ร์ 

1) โครงการ “การ
พัฒนาระบบติดตาม
และรายงานผล
ข้อมูลงานบ ารุงรักษา
สายสง่ผ่านระบบมือ
ถือ”  

การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

766,000 
(ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ
เร่ิม 1 มิ.ย.62 – 
31 พ.ค.63 ตั้ง
แผนงบประมาณ
รายจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
2562 ตาม
เงินงวดทีไ่ด้รับ
จริงใน
ปีงบประมาณ  
2562) 

129,000 

2) โครงการวิจัย 
GECKO :Improving 
Engineers’ 
Employability 
with Multi-
competencies, 
Knowledge and 
Opportunities  

University of 
Montpellier 
ประเทศฝรั่งเศส 
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป 
European 
Union (EU)  

1,950,000 
(55,045 EUR)  
(ขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณ
รายจ่ายครั้งที่ 1 
ตามบนัทึก
ข้อความ ศธ 
0529.8/113   
ลว 2 เม.ย.62 
เป็นจ านวน 
1,364,200 
บาท) 

13,326.09 

รวม 142,326.09  
1.3 ค ณ ะ
พ ย า บ า ล
ศาสตร์ 

1) โครงการ การ
พัฒนาพื้นที่
ครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบที่เชื่อมโยง
และบูรณาการกับ
ระบบและกลไกการ
ดูแลระดับพืน้ที ่

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

6,238,650 
 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ
เร่ิม 16 ส.ค.61 
- 15 ก.ย.62 ตั้ง
แผนงบประมาณ
รายจ่ายใน

1,215,360 



๘ 
  

ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณทัง้
โครงการ 

ขอตั้งแผนฯ
ปีงบประมาณ 
2562 (บาท) 

ปีงบประมาณ 
2562 ไม่
เพียงพอ ดังนั้น 
จึงขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม
จากที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายตน้
ปีงบประมาณ ) 

รวม  1,215,360  
1.4 ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

1) โครงการ 
"อุบลราชธานีเกษตร
อินทรีย์ดิจิทัล" 

ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

44,360 44,360 

รวม  44,360  
1.5 วิ ท ยา ลั ย
แพทยศาสตร์
แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข 

1) โครงการวิจัย 
เร่ือง“การ
ประยุกต์ใช้การ
ตรวจวัดระดับยาใน
เลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานในพื้นที่
ใกล้เคียง 

สถาบนัวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข 
(สวรส.)  

766,315 
 

(งบประมาณ
รายจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
2562 ไม่
เพียงพอ ดังนั้น 
จึงขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม
จากที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายตน้
ปีงบประมาณ) 

356,893 

รวม  356,893  
รวม 21,262,389.09 
2.เงินสนับสนนุ
บริการวิชาการ 

2.1 คณะเภสัช
ศาสตร์ 

1) โครงการบริการ
วิชาการเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

บุคคลภายนอก 8,500 8,500 

รวม  8,500  



๙ 
  

ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณทัง้
โครงการ 

ขอตั้งแผนฯ
ปีงบประมาณ 
2562 (บาท) 

2.2 ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์  

1) โครงการส่งเสริม
แ ล ะ บ ริ ห า ร ง า น
บริการวิชาการ งวด
ที่ 1 (ม.5 และ ม.6) 

กระทรวงวิทยา 
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี (วมว.)  

10,930,000 10,930,000 

2) โครงการส่งเสริม
แ ล ะ บ ริ ห า ร ง า น
บริการวิชาการ งวด
ที่ 2 (ม.4) 

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(วมว.) 

5,600,000 5,600,000 

รวม 16,530,000 
รวม  16,538,500  
3. เงินบริจาค/
ทุนการศึกษา 

3.1 ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

1 )  โ ค ร ง ก า ร ค่ า
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
แพทย์ฉุกเฉิน 

สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) 

194,730 194,730 

รวม  194,730  
3.2 ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์  

1) โครงการบริหาร
แ ล ะ จั ด ก า ร เ งิ น
บริจาค 

สถาบนัส่งเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษา 
ธิการ 

1,017,600 1,017,600 

รวม 1,017,600 
3.3 วิ ท ยา ลั ย
แพทยศาสตร์
แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข 

1) โครงการบริหาร
แ ล ะ จั ด ก า ร เ งิ น
บริจาค 

บุคคลภายนอก 408,200 408,200 

รวม 408,200 
3.4 คณะเภสัช
ศาสตร ์

1) โครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ห น่ ว ย
ทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสมุนไพร 
(หน่วยผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 

นางสาว อุษณา 
พัวเพิ่มพูลศิริ 

302,400 302,400 

รวม 302,400 
รวม 1,922,930 
รวมทั้งสิ้น 39,723,819.09 

 



๑๐ 
  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 39,723,819.09 บาท 
(สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) 
            

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
     การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับ 
      ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
     โรงเรียนนารีนุกูล 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งความประสงค์ที่จะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ส าหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนนารีนุกูล (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๑) ซึ่งมีก าหนดที่จะ
จัดพิธีลงนามในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการท าความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความส าคัญของการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม น าความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อความโดยส านักงานกฎหมายและนิติการแล้ว และอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบให้
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๒ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ มอบ
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ
ต่อไป โดยข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

๑. เพ่ิมข้อความในข้อ ๒(๑) มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในสาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา  
ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบโควตา 
ผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ือเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒.  ให้ตัดข้อความ ในข้อ ๒(๒) ค าว่า Active Learning ออก 
ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือรับทราบการจัดท า
บันทึกความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข ๓ โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  โรงเรียนนารีนุกูล 
บุคคล  :   นายไพฑูรย์  ครองยุทธ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
ที่อยู่ :   ๑๐๒ ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ :   ๐ ๔๕๒๔ ๔๕๗๕ 
ชื่อหน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   บุคคล… 



๑๑ 
  
บุคคล  :   นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ที่อยู่ :   ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
โทรศัพท์ :   ๐ ๔๕๓๕ ๓๔๐๑ 
 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการร่วมกันมาก่อน 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์  ครองยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล  นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์                                
รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้าสายชั้นห้องเรียนพิเศษ พร้อมคณะ เดินทางมาปรึกษาหารือ                         
กรอบแนวทาง การพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนนารีนุกูล สู่ความเป็นเลิศ และพิจารณากรอบการด าเนินงาน     
เพ่ือพัฒนาห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนนารีนุกูล ณ ห้องประชุม SC๑๑๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าภาควิชาต่างๆ และคณะอาจารย์ที่ด าเนิน
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็น และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือ เสนอ
ต่อคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับการพิจารณา ให้ด าเนินการต่อ จึงได้เสนอพิจารณา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางกุลธรา 
มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวิน นามมั่น หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ และคณาจารย์ 
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการใหม่ของโรงเรียนเพ่ือเสนอแนวคิด และพิจารณาหลักสูตรที่ท าการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนพิเศษ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑.  ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียน
นารีนุกูล 

๒. มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้บริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการ 

ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี                              
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
และศักยภาพของนักเรียน 

๓. หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  
๑. การรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบโควตาพิเศษใน 

สาขาวิชาวิทยาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดส่งนักเรียนผู้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดท าระเบียบเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียน 

๒. เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ส่งเสริม และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนนารีนุกูลขอรับการให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

   ขอบเขต… 



๑๒ 
  

ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นเพ่ือขอความเห็นและความอนุเคราะห์เพ่ือร่วมกันท างาน 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดอบรมตามความเหมาะสม 

๓. ให้บริการและฝึกทักษะในการจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนในการฝึกทักษะปฏิบัติการทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนนารีนุกูลจะเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะผู้เรียน 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ โรงเรียนเสนอหัวข้อการอบรมและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวข้อ และปฏิบัติการที่เหมาะสมให้กับนักเรียน 

๔. ให้บริการความรู้และจัดอบรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนด้านโครงงาน (Project-Based Learning) การสอนเสริม 
ให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์            
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมการทดสอบของมูลนิธิส่ง เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)                 
โดยโรงเรียนนารีนุกูลจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์เพื่อจัดฝึกอบรม 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวข้อ กิจกรรม และแนวทางการอบรม และจัดอบรมให้กับ
นักเรียน 

๕. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(Professional Learning Community : PLC)  โดยโรงเรียนนารีนุกูลจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ ให้ข้อมูลและก าหนดการจัดการแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทุกฝ่าย 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านดังกล่าว ในการแลกเปลี่ยนและ
ส่งเสริมการสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับห้องเรียนพิ เศษ
โรงเรียนนารีนุกูล ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนนารีนุกูล 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาด าเนินการจัดชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับ

โรงเรียนแต่ละประเภทในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการด าเนินงานเชิงรุก เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์หารือกับโรงเรียนในการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของโรงเรียนตาม
ข้อตกลงฯ เพ่ิมเติม ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
          ระเบียบวาระท่ี  ๒… 



๑๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       - 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
    -     

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

    ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
          คณะวิทยาศาสตร์ 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอปรับแผนการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด
แผนการบริหารอาจารย์ในหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ที่เกินหรือน้อยกว่าอัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ทันต่อการ
ประกาศข้อมูลการรับเข้าในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ดังนี้ 

1) ตารางเปรียบเทียบการปรับแผนการรับเข้าระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  
และแสดงจุดคุ้มทุน หลักสูตรที่ขอปรับแผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร 
แผนการรับ
นักศึกษา 

เดิม ปี 2562 (คน) 

แผนการรับ
นักศึกษา 

ใหม่ ปี 2563 (คน) 

เปรียบเทียบ
แผนการ

รับเข้าใหม่กับ
แผนเดิม 

จุดคุ้มทุน 
(คน) 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

50 60 เพ่ิมข้ึน 55 

 

2) แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระยะ 5 ปี ตาม มคอ. 2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติ ปีละ 60 คน  

 
 
 
 

   ระดับ... 



๑๔ 
  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ข้อมูลจากระบบ REG ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

58 
56 
41 
55 

76 
58 
56 
42 

58 
76 
58 
56 

60 
58 
76 
56 

60 
60 
58 
76 

รวมจ านวนนักศึกษา 210 231 248 250 254 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 55 41 56 56 76 

 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ือบรรจุจ านวนการรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2564 จากเดิมที่ก าหนดในแผนดังตารางวิเคราะห์ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES) เปรียบเทียบกับอัตราก าลังของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน จ าแนกสาขาวิชา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 60 คน จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้า
ใหม่กับแผนเดิม มีอัตราการรับเข้าจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 90.56  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 0 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  
: 8 คน (เนื่องจากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ 8 : 1) 

(1) + (2)   =  90.56  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 8  =  11.32 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 11.32 คน ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายใน
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 8 คน  (สัดส่วนอาจารย์ที่มีอยู่มีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารย์เพ่ิมข้ึน จ านวน 4 คน) 
 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดแผนการ
บริหารอาจารย์ในหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ที่เกินหรือน้อยกว่าอัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดภาระการสอน ภาระงานให้มีความเหมาะสม พร้อมรองรับการ 
จัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกเสรี วิชาโท และการเพ่ิมหลักสูตรในอนาคตต่อไป  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีแผนการ
บริหารอาจารย์ในหลักสูตรรายละเอียดดังนี้ 
 
 
             3) จ านวน… 



๑๕ 
  

3) จ านวนอาจารย์ในสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

อาจารย์ท่ีสังกัด
หลักสูตร 

(จ านวน/คน) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(จ านวน/คน) 
หมายเหตุ 

8 5 1) เป็นสาขาวิชาที่จัดรายวิชาสหกิจศึกษาให้กับ
นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ในการเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดังนั้น จึงต้องมี
ความจ า เป็ นที่ ต้ อ งมี จ านวนอาจารย์ที่ เ พีย งพอ               
เพ่ือให้สามารถดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในการ           
นิ เ ทศนั กศึ กษา  ณ  สถ านประกอบการ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ของประเทศ 

2) จ านวนอาจารย์ที่สังกัดหลักสูตร จ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  
 - ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก จ านวน  
1 คน 
 - มีภาระงานสอนให้กับสาขาจุลชีววิทยา จ านวน 1 คน 
(24 ชั่วโมง) 
 - มีภาระรับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขา และสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) จ านวน 1 คน (6 ชั่วโมง) 

3) เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีสัดส่วนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าระดับปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์         
20 : 1 แต่เนื่องด้วยหลักสูตร วทบ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่จัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าระดับ
ปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ 8 : 1 (อ้างถึงคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 (สกอ.) 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์  

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
    
 
            

                 ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติ… 



๑๖ 
  

      ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2570 ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาค
ส่วน รองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต แก้ไขและบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบ ท 
ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ได้แบ่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน 2) กลุ่ม
ลดความเหลื่อมล้ า และ 3) กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ทั้งนี้จากนโยบายของส านักงานโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นการผลิตแพทย์กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ศึกษา เข้าศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้ปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่
เน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการท างานในชุมชนและส่งเสริมการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผลจากการรับ
นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากในกลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน นั้นได้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่
มากกว่านักศึกษาในกลุ่ม CPIRD ทั่วไป 

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร จ านวน 
48 คน (จากแผนการรับนักศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา) เนื่องจาก
ข้อก าจัดในเรื่องของพ้ืนที่การรับที่ก าหนดไว้เพียง 4 จังหวัด ซึ่งส านักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว ชนบท 
กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถรับกลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน 
เพ่ิมเติมได้จนครบจ านวนโควตาที่ได้รับอนุมัติ (68 คน)  

ดังนั้น เพ่ือให้ได้รับนักศึกษาเพ่ิมเติมตามแผนการรับนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จึงมีแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพ่ิมเติมจากวิธีการรับนักศึกษาเดิม โดยคัดเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพลาเรียน (Strengthening Track) และหรือบุคคลทั่วไป ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 21 คน ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ได้นักศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา และใช้วิธีการรับเข้าศึกษาดังกล่าวนี้ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โดยจ านวนการรับจะพิจารณาจาก
จ านวนนักศึกษาที่รับได้ในกลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน และกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือไม่ให้กระทบกับจ านวนโควตาการรับ
ของนักศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เดิม 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  และใช้ เป็นวิธีการเปิดรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเ พ่ิมเติม                                    
ในปีการศึกษาต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท ารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการรับนักศึกษาที่

จะคัดเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพลาเรียน (Strengthening Track) และหรือบุคคล
ทั่วไป ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และติดตามหนังสือจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการรับนักศึกษาด้วยวิธีดังกล่าว 
                 มติที่ประชุม... 



๑๗ 
  
    มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่19/2562   
   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ 

        สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง   
 

     - ถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว  เพื่อไปด าเนินการตามค าสั่ง               
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่19/2562  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2562  ตามเดิม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
เงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอ

ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2559 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยปรับปรุงข้อมูล
เงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของนักศึกษา เป็น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน             
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิชาโทใดวิชาโทหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (หน้า 20) เพ่ือให้นักศึกษาใน
หลักสูตรสามารถเลือกวิชาโทตามความสนใจและบูรณาการต่อยอดความรู้จากสาขาวิชาเอกได้ ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชา 
โทของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559      
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ ขอ

ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยปรับปรุง
รายละเอียดแผนการศึกษาให้มีลักษณะเหมาะสมส าหรับการปรับพ้ืนฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน เพ่ิม 

 

ประสิทธิผล… 



๑๘ 
  
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวั นที่ 19 กรกฎาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะศิลปศาสตร์      

 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
รายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

    สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์              

ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2557 โดยขอ
ปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา 2 รายวิชา ได้แก่วิชา 1421220-55 การเขียน
ระดับย่อหน้า และวิชา 1421230-55 ภาษาเบื้องต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาโท
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์      
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์          

ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 
2562 เป็นต้นไป เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน จะลาปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ท าให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพีย งจ านวน 2 คน 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกจ านวน 2 คน รวมเหลือเพียงจ านวน 4 คน ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ 
5 คน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562  

                   อนุมัติปิด… 



๑๙ 
  
อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาคงค้างยังไม่ส าเร็จการศึกษาอยู่เพียง 5 คน และคาดหมาย
ว่าภายในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษาทุกคน ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์      
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๕ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ การศึกษาในอนาคตและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

สาระส าคัญในการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) ปรับปรุงปรัชญา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัย 
๓) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และบูรณาการเนื้อหารายวิชา ให้สอดคล้องกับปรัชญาศึกษาท่ัวไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไปจะได้ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
รับทราบการปรับปรุงต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  
    สังกัดคณะศิลปศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์           
ขอปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติไม่เห็นชอบเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 และให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับ
หลักสูตรที่มีอยู่  ในเบื้องต้นได้ระบุข้อมูล วิชาโทประวัติศาสตร์ ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน แต่มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   

          ครั้งที่ 2/2562… 



๒๐ 
  
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้จัดท าข้อมูลแยกเป็นเล่มวิชาโท  จึงเสนอขอปรับปรุงวิชาโท
ประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  สังกัดคณะศิลปศาสตร์      
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ 
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 

เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  การปรับปรุงครั้งนี้
เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ 
เมษายน พ.ศ.  ๒๕๔๐ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๐  ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว         
๔ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๓ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 
๑,๓๙๕ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๙ รุ่น จ านวน ๖๓๘ คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาการ  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็น
บุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิ
ปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลาศึกษา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้
ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐  หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาแกน ๑๕ 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๓๓ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพบังคับตามหมวดวิชา ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือกตามหมวด
วิชา ๑๕ หน่วยกิต  สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๔๙,๕๐๒ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

               ภาคการศึกษา… 



๒๑ 
  
ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๒๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๘ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 

เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงครั้งนี้
เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว
จ านวน ๑๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด  ๑,๓๔๕ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
๑๑ รุ่น จ านวน ๖๔๖ คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง                  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมุ่งผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค 
หลักสูตรมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) ร่วมกับบริษัทและสถาน
ประกอบการ นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา เริ่มใช้ในภาคการศึกษา         
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรวิชาการเต็มเวลาให้ใช้เวลาศึกษา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 
๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยก ิ โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต (กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๔๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต และ สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและนอกเวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                 เป็นไป… 



๒๒ 
  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๕๒,๔๓๙ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๒๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๙ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากรองศาสตราจารย์ชาญ
ชัย ศุภอรรถกร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๙ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการ
ศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  สังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO  
     โดยขอปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ในรายวิชา ๑๙๐๔ ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human 
Anatomy) ๓(๒-๒-๕) ประจ าภาคการศึกษาต้น สลับกันกับรายวิชา xxxx xxx วิชาเลือกเสรี  ๑ ๓(๓-๐-๖)                         
ภาคการศึกษา เนื่องจากรายวิชา ๑๙๐๔ ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) ๓(๒-๒-๕)           
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งตามแผนการศึกษาก าหนดให้จัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๑ และเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งมีข้อจ ากัดของตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนและจ านวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ต้องรองรับการ
สอนทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
    ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนการศึกษา ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบให้การเห็นชอบ
หลักสูตร  ในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 

            ๔.๓.๑๐ การปรับปรุง... 



๒๓ 
  

๔.๓.๑๐ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  

                                  จ านวน ๘ หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
       และคณะนิติศาสตร์   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน จ านวน ๘ หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ส า ข า วิ ช า เ ค มี  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ 
กุมภาพัน
ธ์ ๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างรอ สกอ. 
รับทราบการปรับปรุง
หลักสูตรปร.ด. 
สาขาวชิาเคมี เพื่อ
ปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากอาจารย์ฯ
ซ้ าซ้อนกัน 

เนื่องจากอาจารย์จะ
เกษียณอายุราชการในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ 
คน  
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมี
ภารกิจด้านการการบริหารใน
ต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์จะ
เกษียณอายุราชการ        
จ านวน ๑ คน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ยา้ยไปเป็น  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๔ 
  

ล าดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๑ คน 

๖ หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๒๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากอาจารย์ไปเปน็
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

๗ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิาเภสชักรรม
คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(ผ่านระบบ CHECO) 

เนื่องจากมีอาจารย์ไปด ารง
ต าแหน่งผูช้่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ จ านวน ๑ คน และมี
อาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ 

๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจาก
การปฏิบัติหนา้ที่ในคณะ
นิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์                 
จ านวน ๘ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุง
หลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

๔.๓.๑๑ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน ๘ 
หลักสูตร สังกัด คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์        
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
                 ประจ า… 



๒๕ 
  
ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๗ 
มีนาคม  
๒๕๖๒ 

เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตร 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเภสัชศาสตร ์

๒ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน  
๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก
จากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๑ คน  

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕  
พฤษภาค
ม ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๑ คน  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๒๖ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

เทคโนโลยีการอาหาร 
จ านวน ๒ คน 

๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาค
ม ๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร จ านวน ๒ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๗  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่ ๗  
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากปรับเปลี่ยน
อาจารย์ ไปประจ าหลักสูตร
อ่ืน จ านวน ๑ คน และ
อาจารย์จะเกษียณ อายุ
ราชการ จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม 
๒๕๖๒ 

เนื่องจากปรับเปลี่ยน
อาจารย์ ไปประจ าหลักสูตร
อ่ืน จ านวน ๑ คน และ
อาจารย์จะเกษียณ อายุ
ราชการ จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
 
 
 

             ระเบียบวาระท่ี  ๔...  
  



๒๗ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. .... 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  สืบเนื่อง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ ที่   กค.0402.5/ว 85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561                       
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ โดย ท้ายวรรคสอง ระบุให้ “ยกเลิก” หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว.156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
ชัดเจน  มากยิ่งขึ้น  

อนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลัง “ยกเลิกหนังสือกระทรวงฉบับดังกล่าว ”เป็นเหตุให้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต้องปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสม ทันการเปลี่ยนแปลงและสถานะทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยจึงวาง
“ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ                 
พ.ศ. .... โดย มีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย  ดังนี้  

1) บัญชีผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

2) บัญชีอัตราค่าตอบแทนผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 ๔.๔.๒  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน  
 คณะพยาบาลศาสตร์ 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
     ๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554  

วาระท่ี 6.2 การขออนุมติค่าตอบแทนเฉพาะส าหรับอาจารย์สาขาขาดแคลน คณะพยาบาลศาสตร์มีมติดังนี้ 
   (๑) ก าหนดให้มีค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลเดือนละ ๓,๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท  
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ ประสบการณ์ และภาระงาน โดยให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ให้จัดท า
เป็นประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  

(๒)  การจ่ายค่าตอบแทน พตส. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กระทรวง 
สาธารณสุขก าหนด  

(๓) วันที่ มีผลบังคับใช้  
 3.๑ อาจารย์พยาบาลที่บรรจุก่อนมีมติ ให้ได้รับค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าประสบการณ์เท่าเดิม 

ส่วนค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลให้ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติคือ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  
 3.๒ อาจารย์พยาบาลที่บรรจุใหม่ ให้ได้รับค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลตั้งแต่วันที่บรรจุ  
 
 
                2) โครงการ… 



๒๘ 
  

 2) โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/- 
๑๑๕๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดค่าประสบการณ์และค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พยาบาล 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554 มีมติดังนี้  

(1) การก าหนดค่าประสบการณ์ ยืนยันตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 คือ ให้คิดค่าประสบการณ์ส าหรับผู้ที่มาจากภาคเอกชน ปีละไม่เกิน ๕%             
จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด  

(๒) ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พยาบาล ที่ประชุมมีมติให้ค่าตอบแทนเหมาจ่ายอัตรา ๓,๕๐๐-๕,๐๐๐ 
บาทต่อเดือน โดยท าเป็นประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ให้เป็นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
คณะ โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทน พตส. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด  

คณะฯ จึงได้จัดท าประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ จากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  

3) คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556  
(วาระพิเศษ) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาค่าสาขาแคลนส าหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ มติที่ประชุม เสนอให้ยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์จากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ และแก้ไขประกาศ ดังนี้ เกณฑ์ข้อที่ ๑ ปรับดังนี้ โดยใช้
อัตราแรกบรรจุที่มหาวิทยาลัยก าหนด เกณฑ์ข้อที่ ๒ ปรับดังนี้ คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลในการ
นับเป็นอาจารย์ประจ า ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ๔,๐๐๐ บาท เกณฑ์ข้อ ๓             
คงเดิม โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่รอรับรองรายงานการประชุม  

2) ข้อเท็จจริง  
2.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการแจ้งขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ
พ.ศ. 2558 จากกองคลัง ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.3/2604 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยระบุ                      
ข้อวินิจฉัยฯ การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิม พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการเบิกจ่ายขัดกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เพ่ือการบริหารสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 ระบุว่าการการ
ใช้ จ่ ายรายได้ตามข้อ  6 (1 ),(2) และ (3 ) ให้ เป็น ไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลั ย โดยความเห็นชอบของ                               
สภามหาวิทยาลัย”  

2.2 คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนส าหรับบุคลากร
สายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมติให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ                   
5,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังนี้  

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  
(๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ  วิชาชีพ  
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีภาระงานขั้นต่ าตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
และ ให้ เ สนอ  ( ร่ า ง )ประกาศฯ  เ พ่ื อ ให้ ส านั ก ง านกฎหมายตรวจสอบ  ตามบั นทึ กข้ อคว ามที่                                             

อว.0604.20/3822 วันที่ 7 มิถุนายน 2562  
 

       2.3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562… 
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2.3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามบันทึกที่ อว 0604.1.10/778 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งผลการตรวจสอบ ร่างประกาศฯ โดยให้ด าเนินการตามค าสั่งการอธิการบดี โดยให้
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอร่างประกาศ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ             
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าดับ และขอให้คณะเสนอหลักการและเหตุผลและแนวคิดในการก าหนด
อัตราค่าตอบแทน ดังกล่าวประกอบการพิจารณา  

2.4 คณะฯ ได้น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคราประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งมติและข้อเสนอแนะตามบันทึกที่ อว.๐๖๐๔.๒.๓/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒  มีข้อเสนอแนะ ให้เปลี่ยนชื่อประกาศเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนส าหรับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และให้
เพ่ิมเติมข้อความท้ายข้อ 4 “ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสถานะการเงินของคณะ” และ มีมติที่ประชุม เห็นชอบหลักการ และให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ โดยแก้ไขและเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้เสนอส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบร่างประกาศฯ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะได้ด าเนินการและได้เสนอให้ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบ ตามบันทึก
ข้อความที่ อว.0604.1.10/995 วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ส านักงานกฎหมายและนิติการแจ้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ทราบโดยการเสนอเรื่องจะต้องแนบเอกสารประกอบเหตุผลและความจ าเป็น เช่น course description หรือ 
TOR ของอาจารย์ และงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้งก่อนเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

2.5 คณะฯ ได้น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคราประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน พ.ศ. 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ให้เหตุผลความจ าเป็น
ความขาดแคลนในการรับสมัครอาจารย์พยาบาล  2) ชี้แจงว่าการได้รับเงินค่าตอบแทน พตส. หรือไม่ ถ้าจ่าย
ค่าตอบแทน พตส. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าต่างกันอย่างไร  3) ถ้าได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้วได้ค่าตอบแทนอีกหรือไม่ และ 
4) ข้อ 5(2) ขอให้เพ่ิมเติมการลาอุปสมบท ลาถือศีลตามที่ได้รับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่รัฐก าหนด และลา
เพ่ิมพูนฯ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

การนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้  
3) เผตุผลความจ าเป็น  

3.1 บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 29 คน (ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 19 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 6 คน) ปีการศึกษา 2562 มีแผนการรับเข้านักศึกษา 100 คน 
ผลการรับเข้านักศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 103 คน (มากกว่าแผนการรับ) เมื่อเทียบสัดส่วนอาจารย์ต่อค่า
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตามเกณฑ์จะต้องมีค่า 1 :6 โดยในปี พ.ศ. 2561 และ  2562 ประกาศรับสมัครบุคลากร
สายวิชาการจ านวน 6 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่  18 มิถุนายน 2561 รับสมัคร 2 อัตรา   ไม่มีผู้สมัคร 
ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร 1 อัตรา   ไม่มีผู้สมัคร 
ครั้งที่ 3 ประกาศ ณ วันที่  3 ธันวาคม 2561 รับสมัคร 4 อัตรา   ผ่านการคัดเลือก  2 อัตรา 
ครั้งที่ 4 ประกาศ ณ วันที่  4 มีนาคม 2562     รับสมัคร 2 อัตรา   ไม่มีผู้สมัคร 
 
             ครั้งที่ 5… 
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ครั้งที่ 5 ประกาศ ณ วันที่  25 มิถุนายน 2562    รับสมัคร 2 อัตรา   ผ่านการคัดเลือก 1 อัตรา และเข้า
ท างานแล้วเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับสมัคร 5 อัตรา ผ่านการคัดเลือก 4 อัตรา ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการรายงานตัวโดยคาดว่าจะได้อาจารย์มาเริ่มท างานในเดือนพฤศจิกายน 2562 

3.2 ภาระงาน  ด้านการเรียนการสอน คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ และภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 24 สถาบันการศึกษาต้อง
จัดอัตราส่วนและสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าฯ  โดยข้อ ๒๔.๑ อัตราส่วนของอาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน ๑ : ๖ และ ข้อ 24.2 (1) อัตราส่วน
อาจารย์ประจ าหรือพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่สอนภาคปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา 
ไม่เกิน 1:8 ซึ่งจ าแนกรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้   

๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (พ.ศ.2558-2563) จ านวน 28 
หน่วยกิต จ านวน 11 รายวิชา ( 1 หน่วยกิต ฝึกไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง,  1 วัน = 7 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
1,680 ชั่วโมง ( 240 วัน)  

๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2562-2566) จ านวน 36 
หน่วยกิต จ านวน 12 รายวิชา (1 หน่วยกิต ฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง, 1 วัน = 7 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้นฝึกไม่น้อยกว่า 
1,620 ชั่วโมง (232 วัน)  

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ข้อ 25 สถาบันการศึกษาต้องวางแผนและพัฒนาอาจารย์ทั้งจ านวน คุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิก ซึ่งท าให้อาจารย์
พยาบาลต้องให้บริการในสถานบริการสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 80 ชั่วโมง  

จะเห็นได้ว่า อาจารย์พยาบาลมีภาระงานทั้งด้านการสอนภาคทฤษฎี สอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล และ
สอนภาคปฏิบัติการพยาบาล เป็นสัดส่วนตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด และยังมีภาระงานด้านการวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืน ภาระงานด้านการให้การบริการในสถานบริการสุขภาพ ภาระงานด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาระงานด้านพัฒนานักศึกษาและภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับพยาบาลใน
ระดับปฏิบัติการพยาบาล สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล  
 

ด้าน พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือที่เก่ียวข้อง 
ปริญญาเอก สาขาพยาบาลหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
โดยอาจารย์พยาบาลต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืน โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
( ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล ฯ  2 5 6 2                          
ข้อ ๒๓.๑.๓) 



๓๑ 
  

ด้าน พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้น 1  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้น 1 
นอกจากนี้คุณสมบัติส าคัญที่อาจารย์ประจ าต้องมี
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ 2562  
-มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ปี และมีประสบการณ์การสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ข้อ ๒๓.๑.๔) 
-อาจารย์ที่รับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษ า เ รื่ อ ง มาตรฐ านความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า ( ข้อ ๒๓.๑.๕)  

ภาระงาน จ าแนกตามแผนกที่ได้รับมอบหมาย 
- ผู้ป่วยนอก  
- กลุ่มงานอายุรกรรม 
- กลุ่มงานศัลยกรรม  
- กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  
- กลุ่มงานหน่วยงานพิเศษ  
หรือขึ้นกับลักษณะของโรงพยาบาล 
- ให้บริการทางการพยาบาลตามวันท าการ  
จ านวน 21 วันท าการ มีเวรในและนอกเวลา
ราชการ เวรละ 8 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง 
(ตามที่โรงพยาลก าหนด)   
ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
- ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
- ด้านการปฏิบัติการพยาบาล  
- ด้านการวางแผน 
- ด้านการประสานงาน 
- ด้านการบริการ  
กพอ. 2554  

กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
- การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  
- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  
- บริหารและพ้ืนฐานทางการพยาบาล  
 
 
 
 
ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(อาจารย์)  
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา 
การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า นิสิต
นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
กพอ. 2553   
ทั้งนี้อาจารย์พยาบาลที่สอนนักศึกษาภาคปฏิบัติ
ทั้ง 8 คนในความรับผิดชอบให้เกิดทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยนั้น อาจารย์สอนนักศึกษาภายใต้



๓๒ 
  

ด้าน พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้น 1 ของอาจารย์ 

การพัฒนาตนเอง  - พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญในภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มการพยาบาล 
(อบรมหลักสูตรระยะสั้น, อบรมฟ้ืนฟู)  
- พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
หรืออ่ืนๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล เพ่ือ
ต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  

-พัฒนาตนเองในการเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้
สูงขึ้น ทั้งนี้เ พ่ือให้มีสัดส่วนวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ต่อระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ข้อบังคับสภา
การพยาบาลฯ 2562 ข้อ ๒๔.๓) 
-พัฒนาตนเองด้านวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ (เช่นการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น, อบรมฟ้ืนฟู)  
-พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ
อ่ืนๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล เพ่ือต่อ
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ได้ CNEU ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วย ใน 5 ปี)  
-พัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกไม่น้อยกว่า 80 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ฯ 2562 ข้อ 25) 

ค่าตอบแทน เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ   เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ  
ค่าเวรนอกเวลา
ราชการ 
 
 
 

เวรบ่าย/ดึก 240-260 บาท หรือก าหนด
อัตราค่าเวรขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
ส่งต่อผู้ป่วย /หน่วยงานเฉพาะ/พิเศษ  
ค่าตอบแทนตาม P4P ; pay per 
performance 

- 

ค่ า ป ฏิ บั ติ ง า น
นอกเหนือจากวัน
ท าการ/เรียกชื่อ
อ่ืน  

- เบิกจ่าย 600-1200 บาท/เวร  และ
เพ่ิมเติมตาม productivity  

- 

ค่ า ต อ บ แ ท น
ก า ลั ง ค น ด้ า น
สาธารณสุข 

ตามหลักเกณฑ์วิ ธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 มีอัตรา

- 
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ด้าน พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล 
เหมาจ่ายราย/คน/เดือน ตามระยะเวลาการ
ท างานดังนี้  
เวลา 1-3 ปี ในอัตรา 2200-3700 
เวลา 4-10 ปี ในอัตรา 2,800-4,200 บาท 
เวลา >11 ปี ในอัตรา 3,000-4,700 บาท 
โดยขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติ และ 
พ้ืนที่เฉพาะ  

ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร / 
ค่ า ต อ บ แ ท น
น อ ก เ ห นื อ
เงินเดือน 

- กฎ กพ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551  
(6) ช านาญการ          3,500 บาท  
(7) ช านาญการพิเศษ  5,600 บาท 
(8) ระดับเชี่ยวชาญ    9,900 บาท  
(9) ทรงคุณวุฒิ          13,000 บาท 

ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกา ร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  5,600 บาท  
- รองศาสตราจารย์    9,900 บาท  
- ศาสตราจารย์         13,000 บาท 

พตส.  ตามระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  
แนบท้าย บัญชีก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2560  
หน้า 20-22 ในอัตรา 1000-2000 บาท 

ตามระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560  
แนบท้าย บัญชีก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2560  
หน้า 20 - 22 ในอัตรา 1,000-2,000 บาท  
หมายเหตุ โดยอาจารย์จะได้เงิน พตส. ก็ต่อเมื่อ
อาจารย์พยาบาลได้สอนและคุมการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการ
อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการใน
กลุ่มดังกล่าวจึงได้รับค่าตอบแทน  

________________________________________ 
- ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 
- กฎ กพ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551 
- ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
- ระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
- แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2559 

 

นอกจากนี้ อาจารย์พยาบาลยังมีภารกิจอ่ืนๆ ตามยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการด าเนินงาน
เพ่ือการเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะได้ด าเนินโครงการเพื่อหารายได้ ดังนี้ 

 
 
 

                   ตารางท่ี 2...    
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ตารางท่ี 2   แสดง รายรับในโครงการการกิจกรรมหารายได้ ปีงบประมาณ 2562  
 

กิจกรรม/โครงการ รายรับ
ค่าลงทะเบียน 

รายได้ 
ร้อยละ 10 

มหาวิทยาลัย 

รายได้ 
ร้อยละ 30  

(คณะ) 

รายรับ(คณะ) 

1. หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ปี 
รุ่นที่ 4 

994,000.00  
 
 

94,400 283,200 ระหว่างการอบรม 
(เสร็จสิ้นการอบรม
ตุลาคม 2562)  

หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ปี 
รุ่นที่ 5 

1,357,000.00 
 
 

135,700 407,100 ระหว่างการ
ด าเนินการอบรม 

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วย ห้องผ่าตัด หลักสูตร 4 เดือน   
รุ่นที่ 1 

855,000.00 
 
  

85,500 256,500 377,278.80 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วย ห้องผ่าตัด หลักสูตร 4 เดือน  
รุ่นที่ 2  

1,215,000.00 
 
  

121,500 364,500 ระหว่างการสรุป
ข้อมูล 

3.ประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
(2 วัน)  

94,000 9,400  ระหว่างการสรุป
ข้อมูล 

4.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency 
Nurse Practitioner) หลักสูตร 4 
เดือน 

ระหว่างการ
ด าเนินการเสนอ
หลักสูตรกับสภา
การพยาบาล 

   

รวม 4,692,000.00   รอสรุปข้อมูล 
 
ประกอบกับคณะมีแผนการหารายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นั้น มีแผนในการหารายได้ ดังนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3...   
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ตารางท่ี 3  แสดงประมาณรายรับจ าแนกตามโครงการหารายได้ ปีงบประมาณ 2563  

การด าเนินการ ระยะเวลา 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

รวม 
ร้อยละ 30 

(คณะ) 

ร้อยละ 10 
สาธารณูปโภค 

ม.อบ. 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) รุ่นที่ 6 
(หลักสูตรปรับปรุง 2563) หลักสูตร 1 ปี 

1 ปี 50 63,100  3,155,000  946,500  315,500  อ.เกษร 

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผูป้่วย ห้องผ่าตัด หลักสูตร 4 
เดือน รุ่นที่ 3 (ประกาศรับสมัครแล้ว เปิดอบรม กุมภาพันธ์ถึง
พฤษภาคม 2563) 

4 เดือน 35 45,000  1,575,000  472,500  157,500  อ.ดร.สมจิตต์ 

3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(Emergency Nurse Practitioner) หลักสูตร 4 เดือน  รุ่น 1 

4 เดือน 50 65,000  3,250,000  975,000  325,000  อ.นิชนันท ์

4. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
กลุ่มโรคเร้ือรัง (NCM) หลักสูตร 4 เดือน รุ่น 1 

4 เดือน 40 49,000  1,960,000  588,000  196,000  อ.สุฬดี 

5. โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์  1-3 วัน        
คณะพยาบาล

ศาสตร ์

  5.1 ประชุมวิชาการ  1 วัน 300 500  150,000  45,000  15,000  
คณะพยาบาล

ศาสตร ์

  5.2 วิ่ง..ฯลฯ   2000 500  1,000,000  300,000  100,000  
คณะพยาบาล

ศาสตร ์

      รวม  9,940,000  2,982,000  994,000   
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ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ และพันธกิจของคณะฯ จึงต้องมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญท าหน้าที่ตลอดหลักสูตรทั้งหลักสูตรพยา บาลศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรตามแผนยุทธศาตร์เพื่อการเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงิน ประกอบกับ ปีการศึกษา 2563 นั้น คณะฯ จะต้องรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล หากมีจ านวนอาจารย์ต่อ
ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ามากกว่า 1:6 นั้น จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.2562   

ประกอบกับการเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ยังเป็นความต้องการของผู้เรียน  ท าให้อัตราการแข่งขันการรับเข้านักศึกษามีมาก จึงท าให้หลายสถาบันการศึกษาได้ให้อัตราค่าตอบแทน
อ่ืนนอกเหนือเงินเดือนซึ่งเป็นการดึงดูดบุคลาการสายวิชาการ ซึ่งในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลข้างเคียงในจังหวัดได้มีการก าหนดค่าตอบแทนอ่ืนที่สูงกว่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลแสดงดังตาราง      
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ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ  

 มรภ.ชัยภูมิ มรภ.อุบลราชธานี ม.อุบล 

เงินเดือน ป.โท  ตรง มีประสบการณ์ 31,000 บาท 

ข้างเคียง มีประสบการณ์ 28,000 
บาท 

17,500 (คูณ 1.5)  24,500 

เงินเดือน ป.เอก - ตรง มีประสบการณ์ 40,000 
บาท 

- ข้างเคียง มีประสบการณ์ 
37,000 บาท 

- สาขาอ่ืน 34,000 บาท 

21,000 (คูณ 1.5) 29,400 

ค่าตอบแทนวิชาชีพ  5,000 บาท/เดือน 

(ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ) 

ไม่เกิน 10,000 บาท /
เดือน 

(ค่าตอบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ) 

ไม่มี 

ค่าประสบการณ์การ
สอน  

1,000 บาท/ปี  

(ไม่เกิน 10 ปี) 

<10 ปี 500 บาท/ปี 

>10 ปี 1,000 บาท/ปี
(รวมแล้วไม่เกิน 15,000) 

5% x ปี
ประสบการณ์ 

รวมค่าตอบแทนป.
โท 

คุณวุฒิตรง 36,000+ปสก. 

ข้างเคียง 33,000+ปสก. 

36,250 + ค่า
ประสบการณ์ 

24,500 

รวมค่าตอบแทนป.
เอก 

-ตรง 45,000 บาท 

-ข้างเคียง 42,000 บาท 

-สาขาอื่น 39,000 บาท 

และ +ค่าประสบการณ์ฯ  

41,500+ค่า
ประสบการณ์ 

29,400 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งในการรับนักศึกษาพยาบาล ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง พบว่า มี
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของภาครัฐบาล คือ  

1.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
2.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
3.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ  
4.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  
5.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  

                 ๖. วิทยาลัย… 
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6.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ของภาคเอกชน คือ  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 

       ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ 
และ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 โดยภาพรวมของการศึกษาทางการพยาบาล ปัจจุบัน จึงมีการแข่งขันที่สูง ในการผลิตพยาบาล ตาม
ข้อเท็จจริง ข้างต้น  

4) งบประมาณ  
  4.1 ประมาณการรายรับ 
        ๔.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มีอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยมี
ธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ละ 41,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา แสดงดังตาราง 
 

ตาราง 5  แสดงประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2566 

รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน 

ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 2565 2566 

ปี 1 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 

ปี 2 7,697,000 8,950,000 8,950,000 8,950,000 8,950,000 

ปี 3 6,225,000 7,138,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 

ปี 4 7,055,000 6,225,000 7,138,000 8,300,000 8,300,000 

รวม 338,500 
บาท/คน 

29,277,000 30,316,000 32,688,000 33,850,000 33,850,000 

   

  ๔.๑.๒ บริการวิชาการเพื่อหารายได้ คณะฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการ
หารายได้อ่ืนเพ่ิมเติม จากการด าเนินโครงการหารายได้ เพ่ือการเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งผลการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 และแผนการด าเนินการหารายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3   

 

 

 

 

           4.๒ รายจ่าย...  
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4.๒ รายจ่าย  
     คณะได้รับการสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี และส านักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะมี
รายรับมากกว่ารายจ่าย โดยมีงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561 ดังนี้  
 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 

รายได้จากการด าเนินการ     

รายได้จากรัฐบาล    

รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 86,899.95 669,399.70                      -    

รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน 22,539,512.10 14,664,000.00  14,379,300.00  

รวมรายได้จากรัฐบาล  23,126,412.05 15,333,399.70  14,379,300.00  

รายได้-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  6,407,840.00  26,712,555.00  13,157,655.00  

รายได้-ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 26,040.00  50,060.00  148,040.00  

รายได้-ค่าสมัครสอบเข้าท างาน 850.00  450.00  250.00  

รายได้-รายรับค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล                     -                        -    

16,000.00  

รายได้-ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลผ่าตดั                      -                        -    855,000.00  

รายได้-ทุนการศึกษา  240,000.00  176,700.00  30,000.00  

รายได้ดอกเบี้ยรับ 5,533.65  6,625.82  4,823.17  

รายได้อื่น 11,848.50                      -    21,265.51  

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 6,692,112.15  26,946,390.82  14,233,033.68  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 29,818,524.20  42,279,790.52  28,612,333.68  

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,474,336.78  9,994,713.64  10,845,779.66  

ค่าใช้จ่ายบุคคล 2,729,230.20  3,265,337.67  3,631,963.50  

ค่าตอบแทน 4,234,408.74  5,407,470.42  4,885,604.08  

ค่าใช้สอย 1,489,664.92  1,944,233.82  1,042,276.53  

ค่าวัสดุ                     -                        -    300,472.10  

ค่าครุภัณฑ์ 569,545.67  687,738.74  1,026,477.96  

ค่าสาธารณูปโภค  2,506,033.00  2,300,729.00  3,394,318.49  

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์                      -    132,489.13  2,891,644.37  

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร                     -                        -                        -    
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ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 

ค่าใช้จ่ายอื่น     

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  19,003,219.31  23,732,712.42  28,018,536.69  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 10,815,304.89  18,547,078.10       593,796.99  

การนี้เมื่อจ าแนก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 ส่วนเงินเดือน และค่าตอบแทน 
ดังนี้  

รายการ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว   51,600.00  51,600.00  51,600.00  

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 7,406,536.78  9,931,353.64  10,560,876.66  

   สายวชิาการ 5,790,556.78  8,290,593.64  8,866,956.66  

   สายสนับสนนุวิชาการ  1,615,980.00  1,640,760.00  1,693,920.00  

ค่าตอบแทนพิเศษ  16,200.00  11,760.00  8,400.00  

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน  855,612.90  1,027,967.67  1,130,000.00  

ค่าตอบแทน พ.ต.ส.  79,817.00  181,000.00  256,500.00  
 

 จากจ านวน บุคลากรสายวิชาการปัจจุบัน และเทียบตามค่า FTES มีค่าตอบแทน ส่วนพนักงานเงินรายได้ 
และหากจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอนนอกเหนือเงินเดือนตามผู้ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งสามารถประมาณการ
รายจ่ายส่วนของบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหากเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ กับ 
ประมาณการรายจ่าย จะเห็นได้ว่า อาจารย์ 1 คน สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ 10 คน (ค านวณตามค่า 
FTES) เมื่อเฉลี่ยรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษาได้ 834,154 บาท/อาจารย์ 1 คน โดยมีประมาณ
การรายจ่ายงบบุคคล รายละเอียด  

4.๓ สถานะการเงิน  จากรายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของคณะ/ส านัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  

  เงินฝากส่วนกลาง เงินฝากธนาคารคงเหลือคณะ/ส านัก 

รวมทั้งสิ้น จัดสรรเข้าเป็นเงิน
หมุนเวียนในคณะ 

จัดสรรเข้าทุน
ส ารอง 

บัญชีที่มีภาระ
ผูกพัน 

บัญชีไม่
มีภาระ
ผูกพัน 

เงิน
ลงทุน 

พยาบาลศาสตร ์ 45,936,086.79 2,367,000.00 468,527.97 - - 48,771,614.76 

 

               คณะมีรายรับ... 
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คณะมีรายรับ และรายจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้  

คณะ รายรับตั้งแต่วันที่ 1 
ต.ค 2561 - 30 มิ.ย 

2562 

รายรับ(เงินจัดสรร
ค่าธรรมเนียมเข้า

บัญชีทุน) 

รายจ่ายตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค 2561 - 30 

มิ.ย 2562 

ผลการด าเนินงาน
ส าหรับรอบระยะเวลา 

9 เดือน  (1 ต.ค 
2561 - 30 มิ.ย 

2562) 

พยาบาลศาสตร ์ 33,101,214.36 6,242,425.00 25,480,867.48 13,862,771.88 
 

 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ หากคณะพยาบาลได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล อีก 4 ปีการศึกษา 
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
พ.ศ. 2562 คณะจะสามารถเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยง, และสามารถเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้  หากมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีการ ศึกษาความต้องการผู้ที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมี
คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรแล้ว  
 จากเหตุผลความจ าเป็นข้างต้น คณะจึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการธ ารงค์รักษา 
สรรหา และดึงดูดผู้มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานต่อไป  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือจักได้ให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ  ภาระหน้าที่ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ความรู้
ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถในการแสวงหารายได้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
คณะ เป็นต้น 

๒. การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใดๆ คณะ/หน่วยงาน จะต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน             
ภาระค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง จะต้องศึกษาเปรียบเทียบกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีสถานะเดียวกันและ/หรือมีสถานะท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากก าหนดค่าตอบแทน
ใดๆ ที่เป็นไปตามอัตราที่ราชการได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ที่จะได้รับค่าตอบแทนนั้นๆ ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ราชการ
ก าหนดไว้ด้วย 

 

มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป  
 
 
 
 

๔.๔.๓  ขอยกเลิก... 



๔๒ 
  

   ๔.๔.๓  ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
      ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
           อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดวิธีการได้มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบ
ภายในและแนวทางการตรวจ สอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0511/ว 74 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 

   ๒) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัต ิ
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

   ๓) ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่  
14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยข้อ 4 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่ งหมายความว่า หน่วยงานของรัฐต่างๆ 
จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้เท่านั้น โดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้อง
ด าเนินการออกข้อบังคับหรือระเบียบรองรับเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีกแต่อย่างใด 
   ๔) คุณสมบัติ หน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 มีบางข้อที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่ง
คน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่
ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ 

    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะ กรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ด้านการเงินและบัญชี 
ด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบและประเมินองค์กร 
หรือด้านการบริหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่
เกิน 4 คน เป็นกรรมการ 

 
 



๔๓ 
  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
ข้อ 11 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย 

1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียง
พอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจ สอบตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้อง
มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน
การบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 

2) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน 
3) เป็นผู้สามารถอุทศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และ

แสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนิน งานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรม 

ข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 

1) ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวง
เจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น 

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนด
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอ านาจในการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนประจ าจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย งานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะ
ด ารงต าแหน่งหรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
หน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารง
ต าแหน่ง หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของ
คณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี  
ด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบและประเมินองค์กร 
หรือด้านการบริหาร 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ข้อ 13 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

ข้อ 9 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



๔๔ 
  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคล้อง กับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

3) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการ เงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

4) สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือ
มติคณะ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน งาน 
รวมทั้งข้อก าหนด อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

5) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการ
ทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ของรัฐ 

7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงาน ตรวจสอบภายในต่อคณะ กรรมการ 

8) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืน ๆ  
และ อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

9) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคณะ กรรมการ 

10) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอ แนะ
แนวทาง การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและ

1) ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และ
เสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน ที่มี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนิน งานและการ
บริหารงบประมาณรวม ถึงการใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารและด าเนิน งาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและเสนอ แนะ
มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการด าเนินงาน การบริหาร และเพ่ือ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

3) สอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาความเสี่ยง ความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของงบการเงิน เพื่อเสนอ แนะแนวทาง แก้ไข
ปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยง 

4) จัดวางระบบและด าเนินการตรวจ สอบภายใน ทั้ง
ในการตรวจสอบการด าเนินงาน การเงินและบัญชี 
การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งอาจท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกึ่ง
หนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม 

6) รายงานผลการด าเนินงานของคณะ กรรมการต่อ
สภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



๔๕ 
  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2558 
ศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อ
คณะกรรมการ 

11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะ 
กรรมการมอบหมาย 

  ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้ 

 

  ๕) อธิการบดีได้เห็นชอบตามความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการ ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0604.1.10/693 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ให้ส านักงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องด าเนินการออกเป็นข้อบังคับภายใน และให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ว่าด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  

๖) ส านักงานตรวจสอบภายใน จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกประกาศ 
สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอ านาจ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และเสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่ง และ
วาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้ด าเนินการออกประกาศฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

๗) ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณายกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่ วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าว 

8) ส านักงานตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพ่ือให้มีระยะเวลาในการประกาศใช้สอดคล้องกับประกาศสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 
2562)  
 

 จึงเสนอ... 



๔๖ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

       ๔.๔.๔  ขอเพิ่มช่ือภาษาอังกฤษ “UBON RATCHATHANI BUSINESS SCHOOL” 
      และใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น “UBS” คณะบริหารศาสตร์ 
         คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
      ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดจัดตั้ง คณะบริหารศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ และ   
ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนบุคลากรของคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีอยู่ก่อนที่จะถูก
ยกเลิกโดยความ ในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารการด าเนินงานของส่วนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นของหรือมาสังกัดแล้วแต่กรณี คณะบริหารศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
ส่วนงานภายในข้างต้น  
  ๒) สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว มิได้ก าหนดชื่อ  
คณะบริหารศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ ในคราวประชุมวาระพิเศษ              
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  มีมติให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น “Ubon Ratchathani Business School” และ
ใช้ชื่อย่อเป็น UBS เพ่ือปรับภาพลักษณ์ (Rebrand) ของคณะให้มีความทันสมัยและเป็นนานาชาติ  ซึ่งเป็นรูปแบบ
เดียวกันกับคณะด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยชั้นน า เช่น Harvard Business School : HBS, London 
Business School :  LBS, Cambridge Judge Business School, Melbourne Business School, National 
University of Singapore :  NUS Business School, Chula Business School :  CBS, Thammasat Business 
School : TBS, Chiang Mai Business School, Khon Kaen Business School : KKBS เป็นต้น  
  ๓) คณะบริหารศาสตร์ ได้ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับการ
ขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษ“Ubon Ratchathani Business School” และใช้ชื่อย่อเป็น UBS ผลการส ารวจพบว่ามี            
ผู้เห็นชอบคิดเป็นร้อยละ ๖๕   
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุม     
มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  (๑) รับทราบการใช้ตามสัญลักษณ์ของคณะบริหารศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมต่างๆ แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรองตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากตราสัญลักษณ์อย่าง
เป็นทางการของทางราชการจะต้องออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ ทั้งนี้       
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตราสัญลักษณ์เพียงตราสัญลักษณ์เดียว 
       (๒) การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ มอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
 

                   คณะบริหารศาสตร์… 



๔๗ 
  
 คณะบริหารศาสตร์ ได้ด า เนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  ข้อเสนอแนะข้อที่ ๑. มอบคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาว่ามีผลกระทบกับหลักสูตรที่ สกอ.รับรอง
หรือไม ่

ผลการพิจารณา คือ การใช้ชื่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารศาสตร์ เป็น UBON RATCHATHANI BUSINESS 
SCHOOL เพ่ือปรับภาพลักษณ์ และเตรียมพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านบริหารธุรกิจตามมาตรฐานระดับ
เอเชียแปซิฟิก ไม่มีผลกระทบกับหลักสูตรที่ สกอ.รับรอง  
  ข้อเสนอแนะข้อที่ ๒. รวบรวมผลกระทบ เหตุผล ความจ าเป็น ของการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จาก 
Faculty of Management Science  เป็น UBON RATCHATHANI BUSINESS SCHOOL เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

ผลการด าเนินการ คือ หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารศาสตร์ ยังคงใช้ชื่อหลักสูตรภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ตามที่ สกอ.รับรอง จึงไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหลักสูตรในใบแสดงผลการเรียน แต่ก าหนดใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
ของคณะบริหารศาสตร์ ตามท่ีขออนุมัติเท่านั้น 
 ๔) กอปรกับส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้แจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติ
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารศาสตร์ และยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  
 “ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้ต่อท้ายความใน ๑. ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ubon Ratchathani Business School 
(UBS)” โดยเสนอขอความเห็นต่ออธิการบดีผ่านตามล าดับเรียบร้อยแล้ว  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับภาพลักษณ์ และเตรียมพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านบริหารธุรกิจ
ตามมาตรฐานระดับเอเชียแปซิฟิก คณะบริหารศาสตร์ จึงขอเสนอเพ่ิมชื่อภาษาอังกฤษ “UBON RATCHATHANI 
BUSINESS SCHOOL” และใช้ อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น “UBS” เพ่ือให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ต่อไป 
 ๕) คณะบริหารศาสตร์  จึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๔.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี กับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับหนังสือจาก Chengdu University (มหาวิทยาลัยเฉิงตู) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ส่งถึงอธิการบดีเพ่ือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและสถาบันอุดมศึกษา 

 

 เครือข่าย… 



๔๘ 
  
เครือข่ายบ้านพ่ีเมืองน้องของ Chengdu University ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะจัดให้มี
การสรุปผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือและหารือทิศทางการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สมาชิกเครือข่าย  

Chengdu University ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว ๑๐ ล้านคน จัดเป็นอันดับ ๓ ของประเทศจีน           
ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมืองเฉิงตูได้รับ
การสถาปนาเป็นเมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ Chengdu University เคยส่งผู้แทนผู้บริหาร คือ 
ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือหารือความเป็นไปได้
ในการสถาปนาความร่วมมือทางวิชาการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
บุณฑริก อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตัวแทนจากหลายคณะให้ความสนใจด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chengdu University ด้วยมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Chengdu University ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในอนาคตข้างหน้าได้ 

ภายหลังจากการประชุมหารือดังกล่าว Chengdu University จึงได้เสนอ ร่าง บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Chengdu University มาเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา โดย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณาการใช้ภาษาอังกฤษและถอดความเป็นภาษาไทย และส านักงาน
กฎหมายและนิติการได้พิจารณาในส่วนเนื้อความแล้ว ภายหลัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แก้ไข ร่าง บันทึกข้อตกลงฯ 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ และมอบ
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้เพ่ิมข้อความใน 
MOU ในประเด็น "การก าหนดรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการใด ๆ ที่มีค่าใช้จ่าย รายรับ หรือกรรมสิทธิ์ ใน
นวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา อันเป็นผลมาจากกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจนี้ ให้หารือร่วมกันและจัดท าเป็น
บันทึกข้อตกลงที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย"  

นอกจากนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ส ารวจความประสงค์ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู โดยคณะที่มีความประสงค์  ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากคณะอ่ืนๆ  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจัดท าบันทึกความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  Chengdu University 
บุคคล  :   ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร 
ที่อยู่ :   ๖๑๐๑๐๖ Chengdu, Sichuan, Longquanyi, PR China 
E-mail :   chaphiporn@cdu.edu.cn 
ชื่อหน่วยงาน :  คณะเภสัชศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ  :   ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

      ที่อยู่... 



๔๙ 
  
ที่อยู่ :   ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเฉิงตู 
School of Industrial Manufacturing, School of Bio-Industry, School of Information Science and 

Technology, School of Software Industry, School of Electronic Info Engineering, School of Arts, School 
of Fine Arts, School of Economics and Law, School of Medicine and Nursing, School of Urban & Rural 
Construction, School of Tourism and Cultural Industry, School of Teacher Education, School of 
Management, School of Pre-School Education, School of Literature and Journalism, School of Foreign 
Languages and Culture, School of International Education, School of Continuous Education, Physical 
Education Department 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Chengdu 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๒. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การพัฒนา

หลักสูตรร่วม การร่วมกันด าเนินการวิจัย การสอน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการด าเนินกิจกรรม
อ่ืนเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

๓. รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฯ  
๑) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 
(๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
(๓) การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาร่วม ที่เป็นประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย 
(๔) การด าเนินการร่วมกันด้านการวิจัย การสอน การท ากิจกรรมต่าง ๆ และการประชุมสัมมนา 
 (๕) การด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นสมควรกันทั้งสองฝ่าย 

๒) รายละเอียดและเงื่อนไขการด าเนินการกิจกรรมความร่วมมือใดๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
 ฉบับนี้ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากท้ังสองฝ่ายก่อนการด าเนินการ 

๓) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีก าหนดการบังคับใช้ห้าปี และมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ผู้ลงนามได้  
    ลงนามครบถ้วนทุกฝ่าย การต่ออายุหรือการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สามารถท าได้ โดยความ    
    เห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 
๔) การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ สามารถท าได้ โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นความประสงค์ขอ

ยกเลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสองเดือน ทั้งนี้ การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จะไม่มีผลต่อกิจกรรมความร่วมมือที่ก าลังด าเนินการหรือกิจกรรมที่ได้ประกาศว่าจะด าเนินการร่วมกันไว้
ก่อนหน้าที่จะมีการยื่นความประสงค์ขอยกเลิกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

๕) การก าหนดรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการใด ๆ ที่มีค่าใช้จ่าย รายรับ หรือกรรมสิทธิ์ ในนวัตกรรม
ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา อันเป็นผลมาจากกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจนี้ ให้หารือร่วมกันและจัดท าเป็น
บันทึกข้อตกลงที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Professor Dr. Wang Qingyuan ต าแหน่ง อธิการบดี 
 
                  ๖. ผู้ลงนาม... 



๕๐ 
  

๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดี 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเฉิงตู กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยจัดท าแนวทางการด าเนินงานและเอกสารประกอบ เพ่ือเป็นเอกสารแนบท้าย            

นี้ หากเกิดกรณีที่ต้องด าเนินการตามข้อ ๕ ของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ที่ระบุไว้ว่า “การก าหนด
รายละเอียดความร่วมมือใดๆ ที่มีค่าใช้จ่าย รายรับ หรือกรรมสิทธิ์ในนวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา อันเป็นผลมาจาก
กิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจนี้ ให้หารือร่วมกันและจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย” 
 

   มติที่ประชุม   อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๔.๖  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลง 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ         
   Far East University สาธารณรัฐเกาหลี  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาด้วย คณะบริหารศาสตร์ แจ้งความประสงค์ที่จะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University (มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสท์) สาธารณรัฐเกาหลี และวางแผนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีลงนามในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

Far East University สาธารณรัฐเกาหลี เป็นสถาบันต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคยได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกันมาก่อน       
ซึ่งนับตั้งแต่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ คณะบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร จ านวน ๑๑ ครั้ง การร่วม
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ จ านวน ๒ ครั้ง และการเจรจาความร่วมมือ จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วันที…่ 



๕๑ 
  

 วันที่ด าเนินกิจกรรม รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
๑ ๑๐ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๕ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางไปเจรจา

ความร่วมมือและลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ Far East University 
๒ ๗ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์รับนักศึกษาและอาจารย์จาก Far East University 

จ านวน ๑๖๓ คน มาร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้ที่ร่อง
ก่อ และเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนชุมชนภายในตัวจังหวัดอุบลราชธานี 

๓ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖ คณะบริหารศาสตร์รับนักศึกษาจาก Far East University จ านวน ๑๐ คน 
มาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านดอนผอุง อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๔ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์รับนักศึกษาจาก Far East University จ านวน ๑๐ 
คน มาร่วมแสดง Korea Drumming ที่โรงละครคณะศิลปศาสตร์ ในงาน 
UBU International Cultural Show ๒๐๑๓ 

๕ ๒๔ มิ.ย. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ คน เข้าร่วม
โครงการ Global Leadership Development Program (GLDP) 

๖ ๒๕ มิ.ย. - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เชิญ Professor Soo Yeol Chung มาเป็น visiting 
professor เปิดสอนภาษาเกาหลีให้นักศึกษาและบุคลากร มอบ. 

๗ ส.ค. ๒๕๕๖ - มิ.ย. ๒๕๕๗ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน จ านวน ๑ 
คน  

๘ ๘ ม.ค. - ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จ านวน ๑ คน เข้าร่วมโครงการ Winter ๒๐๑๔ Global Leadership 
Development Program (GLDP) 

๙ มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๗ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน ร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน Spring ๒๐๑๔ Student Exchange 

๑๐ ๙ - ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗ คณะบริหารศาสตร์เชิญ Dr. Yun Kim ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา
นานาชาติ Far East University เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
SEPSA๒๐๑๔ 

๑๑ ๒๘ - ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ คณะบริหารศาสตร์จัด The ๒nd International Conference ๒๐๑๕ หัวข้อ 
"The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-
Region of Southeast Asia” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Yun Kim 
ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษานานาชาติ Far East University เดินทางมา
เป็น Keynote speaker 

๑๒ ๒๔ ส.ค. - ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษา จ านวน ๑ คน เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall semester ๒๐๑๕ 



๕๒ 
  

 วันที่ด าเนินกิจกรรม รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
๑๓ ๒๗ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์รับนักศึกษา จ านวน ๒ คน มาเข้าร่วมโครงการค่าย

ภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้ กิจกรรมรับนักศึกษา/บุคลากร มาแลกเปลี่ยน 
ในโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ ๗ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์รับนักศึกษา จ านวน ๒ คน มาเข้าร่วมโครงการรับ
นักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ
บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี 
ในส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษและถอดความเป็นภาษาไทย และส านักงานกฎหมายและนิติการได้พิจารณาในส่วน
เนื้อความแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒               
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณา
ต่อไป โดยข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้ปรับแก้ไขผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังได้รับการประสานงานจากคณะบริหารศาสตร์             
ซึ่งแจ้งว่า Far East University ขอปรับปรุงเนื้อความในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจั ดกิจกรรม GLDP อีกต่อไป 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ปรับแก้ รายละเอียดดังนี้  
 

จากเดิม  
“ข้อ ๘ For ๒-๔ UBU students who are selected to participate in the FEU Global Leadership 

Development Program (GLDP, a ๔-๖ week program run in January-February or ๔-๘ week program in 
mid-June to mid-August each year), Far East University will award a Far East GLDP Fellowship, which 
includes free tuition and room and board during the GLDP period. In addition, selected participants 
will engage in all planned cultural and educational programs free of charge.”  

ค าแปล - “ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน ๒ - ๔ คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมใน
โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าระดับโลกของ Far East University (หรือ GLDP ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาเข้าร่วม
ประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ๔-๘ สัปดาห์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
สิงหาคมของทุกปี) นั้น Far East University จะมอบทุน GLDP ให้  ซึ่งประกอบด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าห้องพัก 
และค่าอาหารระหว่างเข้าร่วมโครงการ GLDP นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางการศึกษาท้ังหมดที่ได้วางแผนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
 
 

        ปรับแก้เป็น... 



๕๓ 
  
ปรับแก้เป็น    

ข้ อ  ๘  “For ๒ -๔  UBU students who are selected to participate in the Exchange program,                       
Far East University will support the room accommodation during the exchange period. In addition, 
selected participants will engage in all planned cultural and educational programs free of charge.”  

ค าแปล - ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน ๒-๔ คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครง
แลกเปลี่ยนนักศึกษา Far East University จะให้การสนับสนุนที่พักในช่วงการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับ
การคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางการศึกษาทั้งหมดที่ได้วางแผนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจัดท าบันทึกความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  Far East University 
บุคคล  :   Sejin Moon, Program officer 
ที่อยู่ :   Gamgok Eumseong Chungbuk, Republic of Korea 
E-mail :   sejinmoon@kdu.ac.kr 
ชื่อหน่วยงาน :  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล  :   รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว ต าแหน่ง คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
ที่อยู่ :   ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
E-mail :   roongrasamee.b@ubu.ac.th 
 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยฟาร์อีสท์  
School of Business, School of Social Sciences, School of Foreign Language, School of Airline, 

School of Education, School of Public Health, School of Natural Science, School of Engineering, 
School of Design, School of Arts, School of Sports Science 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี  
๒. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและเพ่ือส่งเสริม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ  
๓. หน้าที/่ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

1) ความร่วมมือทางวิชาการ (หลักสูตรที่ให้ปริญญา/หลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญา)  
2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย  
5) การด าเนินการวิจัยและจัดการประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน 

6) กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง 
 

บันทึก... 

mailto:sejinmoon@kdu.ac.kr


๕๔ 
  

บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

1) โครงการแลกเปลี่ยนจะด าเนินการผ่านส านักงานรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ Far East University และส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2) โดยหลักการแต่ละปีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาตรีได้
ไม่เกิน ๑๕ คนต่อหนึ่งปีการศึกษา หรือสูงสุดไม่เกิน ๓๐ คนต่อหนึ่งภาคการศึกษา อย่างไรก็ตาม ตัวเลข
นี้อาจแตกต่างไปได้ในแต่ละปี หากทั้งสองสถาบันเห็นชอบ ทั้งนี้ให้เกิดความสมดุลของจ านวนการ
แลกเปลี่ยนตามข้อตกลงกิจกรรมนี้ นอกจากนี้ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักศึกษา
แต่ละคนอาจก าหนดเป็นหนึ่งภาคการศึกษาหรือหนึ่งปีการศึกษา  

3) นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาแล้ว
อย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดก่อนที่จะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ ๘๐) และมีความสามารถทางภาษาที่เป็นสื่อการสอนในระดับ
ที่สถาบันเจ้าภาพก าหนด แม้ว่านักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจะได้รับการ
ยอมรับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ แต่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพก็มีสิทธิ์กลั่นกรองคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ได้รับการเสนอชื่อก่อนพิจารณาตอบรับบุคคลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน  

4) มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะออกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าตามกฎหมาย ทั้งนี้ การ
ด าเนินการขอวีซ่าให้ทันก าหนดเวลาถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง  

5) หน่วยกิตท่ีนักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอาจท าการโอนกลับไปที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้ตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดก าหนด 

6) นักเรียนแลกเปลี่ยนจะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าหอพักเต็มจ านวนตามช่วงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนให้กับ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดในอัตราที่ก าหนดมหาวิทยาลัยทั้งสองจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากอีกฝ่าย หรือ
เรียกเก็บค่าเล่าเรียนและค่าหอพักจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเรียน
การสอนหรือค่าเล่าเรียนเพ่ิมเติมให้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา  

7) นักศึกษาแต่ละคนจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
แลกเปลี่ยน เว้นแต่ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะระบุและจัดเตรียมไว้ เป็นอย่างอ่ืน  

8) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนี้ Far East University จะ
จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้: 

- ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒-๔ คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
ในโครงแลกเปลี่ยนนักศึกษา Far East University จะให้การสนับสนุนที่พักในช่วงการ
แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางการศึกษาทั้งหมดที่ได้วางแผนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

9) สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีสิทธิ์ในให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุติการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา หาก
นักศึกษาประพฤติผิดทางวิชาการหรือส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การยุติการ
เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษารายนั้น ๆ จะไม่กระทบข้อตกลงที่มีอยู่ หรือข้อตกลงเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมรายอ่ืน 

10) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด จะไม่มีการต่อระยะเวลาการพ านักยกเว้นว่าสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจะระบุ
เป็นอย่างอ่ืน 

 
 

๑๑) มหาวิทยาลัย... 



๕๕ 
  

11) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับข้อเสนอและข้อก าหนดส าหรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับอีกสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

12) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จ าเป็นทั้งหมดในระหว่างการแลกเปลี่ยน นักศึกษาต้องแสดง
หลักฐานการคุ้มครองที่ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
สามารถใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดให้ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนด้วย 

13) นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 

14) นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรีจะต้องมีจ านวนชั่วโมงเรียนระหว่างการแลกเปลี่ยนตามจ านวน
ที่ก าหนดไว้โดยปกติ คือ อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต และสูงสุด ๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต และสูงสุด ๙ หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ในภาคการศึกษาก่อนหน้าจะได้รับ
อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด ๑๒ หน่วยกิต ในระหว่างภาคการศึกษาที่สองในฐานะนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

15) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับอนุญาตให้เรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด            
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพไม่มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียนเพียงพอ 

16) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามในข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันหาก
ประสงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในข้อตกลงนี้ การแก้ไขหรือยกเลิกด าเนินการได้โดยผ่านการ
ประสานงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอ านาจของแต่ละมหาวิทยาลัย 

17) ข้อตกลงนี้มีระยะเวลาเบื้องต้น ๕ (ห้า) ปีโดยก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานครึ่งแรก
ในเดือนมิถุนายนต์ ๒๕๖๔ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเบื้องต้นแล้วสามารถยื่นขอต่ออายุข้อตกลงอีก ๕            
(ห้า) ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Sangho Han, Ph.D. ต าแหน่ง อธิการบดี 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการ และบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University 
สาธารณรัฐเกาหลี  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พนักงานมหาวิทยาลัยร้องทุกข์การจ่ายเงินเดือน 
        ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
                 ทั้งนี้… 



๕๖ 
  

 
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


