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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 18/2564 วาระพิเศษ 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางวิชชุดา มงคล กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๙. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๐.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร  บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๑.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๓.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๖.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๗.  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๑๘.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวศิริสุดา  แสนอิว กรรมการ 
๑๙.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๐.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์  กรรมการ 
๒๑.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๒.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน   โกมุท กรรมการ 
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๒๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย ผศ.ปรีชา บุญจูง  ติดราชการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ติดราชการ 
3. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ติดราชการ 
4. คณบดีคณะนิติศาสตร์     นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๒. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 17/2564 เม่ือวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  

ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 และฝ่ายเลขานุการได้อัพ
โหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
1. วาระ 4.23 มติที่ประชุม 
เดิม “เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นผู้

สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป”  
แก้ไขเป็น “เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  

เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป” 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 ทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2564 

เรื่อง การอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุมัติใช้เงินรายได้  
เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
ได้ตรวจสอบข้อมูล และหารือร่วมกับกองคลัง และพบว่า “โครงการการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพ่ือขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio Economy)” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก คือ หน่วยบริหาร
จัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และด าเนินงานผูกพันตามสัญญาเลขที่ 
C10F630031 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 การขอใช้เงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ด้วยจากเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินเหลือจ่าย เป็นเงินที่มี
ความจ าเป็นจ่ายซึ่งผูกพันตามสัญญาโครงการ จึงเป็นการขยายการเบิกจ่ายตามข้อ 27 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามบันทึกข้อความส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ที่ อว 0604.1.4/1513 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอชี้แจงและขอถอนเรื่อง
การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และอธิการบดี ได้สั่งการให้กองคลัง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กองแผนงาน และส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  

กองแผนงานจึงได้จัดประชุมดังกล่าว ในวันอังคารที่  31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  
ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี โดยอธิการบดีได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าว
ข้างต้น จึงสรุปการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้ 

1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ท าบันทึกข้อความขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ส าหรับโครงการดังกล่าวข้องต้น ตามบันทึกข้อความที่อว 0604.1.4/4076 ลงวันที่ 22 กันยายน 256๓  
เรื่อง ขอส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมจ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) กองคลัง ได้รับเอกสารดังกล่าวและด าเนินการตามกระบวนการ โดยมีเงินในระบบ UBUFMIS 
ตามจ านวนที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งทุน รองรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ UBUFMIS ได้ตามปกติ 

4) การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 27 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น  
เว้นแต่ในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัย
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หรือส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามภาระหนี้
ผูกพันนั้นได้  

จากข้อเท็จจริงข้างต้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วว่า การด าเนินงานดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ จึงขอให้กองแผนงาน ขอทบทวนมติเรื่องการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เนื่องจาก 
การด าเนินการดังกล่าวเป็นการขยายการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 27 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่
ในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามภาระหนี้ผูกพันนั้นได้ 

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20  
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ

มหาวิทยาลัย 
(7)  จัดสรรเป็นทุนเบื้ องต้นหรือเ พ่ือการลงทุน ในการด า เนินงานของส่วนราชการ  

และของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 
(8)  อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ผลการพิจารณาการหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. การประชุมคณะท างานเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 มีความเห็นว่าการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอให้กองแผนงาน เสนอคณธกรรมการบริหารมาหวิทยาลัยเพ่ือขอทบทวน
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มติเรื่องการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เนื่องจาก การด าเนินการดังกล่าวเป็นการขยายการเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 15 /2564 วาระท่ี 4.13 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เนื่องจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย 
ดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ด้วยจากเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินเหลือจ่าย แต่เป็นเงินที่มีความจ าเป็นจ่าย
ซึ่งผูกพันตามสัญญาโครงการ จึงเป็นการขยายการเบิกจ่ายตามข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

 
 3.2 การส่งคืนพื้นที่ หน่วยจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร 

แก่กรมป่าไม้ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
1.1 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548  

ได้เห็นชอบให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี  
โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี จ านวน ๓ หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
วาระท่ี 3.1 ได้มีมติ ดังนี้  

(1) ให้ยุติการจัดเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง จังหวัดมุกดาหาร  
(2) ให้มหาวิทยาลัยท าบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ)  

เพ่ือพิจารณาสั่งการการด าเนินการของโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยจัดท า
รายละเอียดทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการการก่อสร้าง ผลการด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ความร่วมมือของประชาคมมุกดาหาร และการประมาณงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ิมเติม เพ่ือให้การก่อสร้างส าเร็จ
และเปิดใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง 

(3) ให้มหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นการใช้ประโยชน์พื้นที่และ
อาคารในพ้ืนที่ที่จะมีการส่งมอบคืนให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหารต่อไป เพ่ือน าแนวคิดนี้มาประกอบการ
เสนอการจัดท ารายงานที่มหาวิทยาลัยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

1.3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 กองแผนงานได้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบยุติการด าเนินงานก่อสร้าง รายการ
ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่เสาร์ที่  
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25 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติในนัยที่ถือได้ว่าเป็นการยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
มหาราชา แล้ว และมอบมหาวิทยาลัยยืนยันมติการประชุมในครั้งดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาด าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ต่อไป 

1.4 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ได้มีหนังสือเลขที่  
ทส 1620.4/6812 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุญาตจากกรม
ป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหาร เนื้อท่ี 1,134 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา ตามใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า เล่มที่ 1218 ฉบับที่ 10 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และเนื่องจากได้รับหนั งสือจากศูนย์ป่าไม้
มุกดาหารที่ ทส 1620.10/638 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ส่งเรื่องราวค าขอขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหารขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
เพ่ือด าเนินโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนกีฬาศูนย์การกีฬาสวนสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร จึงขอทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์ต่อไปอีกหรือไม่ อย่างไร 

1.5 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร ได้มีหนังสือที่ กค 318.42/647 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้มีหนังสือเรียนอธิการบดี เพ่ือแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่มหาวิทยาลัยได้น าที่ดินที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  แปลงหมายเลข
ทะเบียนเลขที่ มห.489 ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,110 – 2 - 23 ไร่  
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ จ านวน 25 จังหวัด ไม่ปรากฏว่าที่ดินเขตป่าในจังหวัดมุกดาหารเป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับการจ าแนกการใช้ประโยชน์ออกจ่าเขตป่า ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสถานะเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ประโยชน์ที่ดินโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายของกรมป่าไม้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหารจะได้พิจารณา
ด าเนินการเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุตามระเบียบของกรมธนารักษ์ต่อไป 

1.6 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งที่ 1101/2564 ลงวันที่ 
18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะท างานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาส่งคืน
พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร     

1.7 วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะท างานตามค าสั่งดังกล่าว ได้รายงานสรุปข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานต่ออธิการบดี โดยเสนอความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

คณะท างานพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการ 
จัดเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยโดยท าหนังสือแจ้งต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้ยืนยันมติเดิม เป็นการ
ยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา และมอบมหาวิทยาลัยเสนอต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาด าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
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พิจารณาอนุมัติการยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ต่อไป และปรากฏ
ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ 
(ขอนแก่น) ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้เคยส่งคืนพ้ืนที่
บางส่วน จ านวน 300 ไร่ ให้แก่เจ้าของพ้ืนที่ (ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร) ตามแบบส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ 
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

คณะท างานพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรท าหนังสือแจ้งการไม่ประสงค์ท่ีจะใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ทั้งหมด ในต าบลมุกดาหาร อ าเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,134 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา  
แก่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพ่ือใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป 

ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาสั่งการ เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการส่งคืนพ้ืนที่ของ
จังหวัดมุกดาหาร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส่งคืนพ้ืนที่ 
หน่วยจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้  และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไปต่อไป 

 

ทั้งนี้ ทีประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เรียงล าดับท่ีมาที่ไปตามขั้นตอนของการด าเนินการ
ส่งคืนพื้นที่วิทยาเขตมุกดาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และเหตุผลความจ าเป็นในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการ

ส่งคืนพื้นที่หน่วยจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้ 
 
 3.3 โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
แบบลอยน้ า (Solar Floating) ดังนี้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กับ การติดตั้งโดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษา
ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด  

๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งที่จะเป็นการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชน
นั้นให้เป็นไป ตามระเบียบคณะการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง  
ข้อกฎหมายอื่น ๆ  

๓. มอบมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปก่อน ครั้นเมื่อผล
การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบต่าง ๆ แล้ว จึงพิจารณาการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง 
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ประกอบกับบันทึกข้อความที่  อว 0604.1.10/924 ลงวันที่  30 กรกฎาคม 2564  
เรื่อง ให้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ซึ่งได้แจ้งให้คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 187/2564 สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงาน
ทดแทนได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) แล้ว ดังนี้ 

๑. ได้ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การติดตั้ง
โดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษาตัวอย่างจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ ได้มีการติดตั้ งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้งศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่า เซลล์เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยคณะท างานฯ มีความเห็นโดย
สรุปดังนี้ 

1.1 จากข้อมูลเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การติดตั้งโดย
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด พบว่า การเปรียบเทียบแต่
ละหน่วยงานที่ด าเนินโครงการต้องพิจารณาถึงบริบทของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น
ของโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพบว่าเอกชนจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ท าให้การเจรจาต่อรองเป็นไปได้น้อย และมีข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดของ
หน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงทุนโครงการลักษณะดังกล่าวหลายประการ เช่น การร่วมทุน การจัดหา การเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคของราชการ จึงเห็นว่าการด าเนินการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทาง
มหาวิทยาลัย ในด้านการศึกษา วิจัย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และจะการเกิดปัญหาในขั้นตอนการ
ด าเนินการน้อยที่สุด 

1.2 โดยศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว 
มีเพียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ด าเนินการแล้ว และพบว่าผลตอบแทนน้อยกว่าที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าเสนอ 
และทราบว่าในระหว่างการด าเนินการมีปัญหาในเรื่องของระเบียบทางราชการที่ต้องแก้ปัญหาพอสมควร 

คณะท างานฯ จึงเห็นควรให้ร่วมโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  

๒. คณะท างานด าเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งที่จะเป็นการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชนนั้นให้เป็นไป 
ตามระเบียบคณะการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อกฎหมายอ่ืน  ๆ 
โดยคณะท างานฯ มีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

2.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า  (Solar Floating)  
ที่มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมด าเนินโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมให้บรรลุผล ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2533 มาตรา 6 
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2.2 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 10 วรรคสอง  
และมาตรา 11 วรรคแรก บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้  และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งท่ีเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน 
และการจัดการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาประกอบ
กับที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ให้ใช้พ้ืนที่
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา จ านวน ๕,111 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้  

(1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536  

(2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่  
8 ตุลาคม 2536 

(3) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ  
เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 ในส่วนขยายเพ่ิมเติม  

(4) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่  165/2538 ลงวันที่  
13 กรกฎาคม 2538 

หากปรากฏว่าการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วในข้อที่ 1 ย่อมเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ไปยังส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีหรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน  

2.3 การด าเนินตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) เป็นอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องระบุหน้าที่ดังกล่าวให้ชัดเจนไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่
มหาวิทยาลัยจะร่วมลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

คณะท างานฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการดังกล่าวข้างต้น        
ที่มหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกันได้ 

๓. มหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604/1010 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
บริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating)  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าส่งร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
น าส่งร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งแบบลอยน้ า  
(Solar Floating) ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  



- 10 - 

คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงาน
ทดแทน ได้รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและ
พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และอธิการบดีเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา มาตรา 10 วรรคสอง และ
มาตรา 11 วรรคแรก 

2. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536  

3. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 

4. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 ในส่วนขยายเพิ่มเติม  

5. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่  
13 กรกฎาคม 2538 

6. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
7. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535  
8. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
10. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

ผลการพิจารณาการหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ด าเนินงานของคณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองกลางน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 พิจารณากลั่นกรองชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 21/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้ง
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 30 กันยายน ๒๕64  
เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕58  
  “ข้อ 10 วิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
สภาอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และมีองค์ประกอบตาม
ข้อ 7 ต่ออธิการบดี   
  ให้อธิการบดีรวบรวมรายช่ือตามวรรคหนึ่ง เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นให้น ารายช่ือที่ผ่านการกลั่นกรองเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป” นั้น  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองกลาง ได้จัดท าบันทึก
ข้อความขอเชิญคณะ ส านัก พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และมีองค์ประกอบตามข้อ 7  แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558  ดังนี้     
  ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนและกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  
  (๑) เป็นผู้ที่มิได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร  
  (๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือมีสถำนภำพทำงสังคมในอันที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย หรือมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
  (๓) เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกิจกำรของมหำวิทยำลัย หรือเป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อมหำวิทยำลัย 
  ข้อ ๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๖  
โดยให้มีจ ำนวนและองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดอุบลรำชธำนีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน 

(๒) ผู้ที่มิได้มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดอุบลรำชธำนีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

(๓) นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
  ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และแต่งตั้ง  
รองอธิกำรบดีคนหนึ่งโดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดีเป็นเลขำนุกำร 
  ในการนี้ คณะ ส านัก ได้จัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวน
รายชื่อ 
ที่เสนอ 

ภูมิล าเนา  
ในจังหวัดอบุลหรือภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภูมิล าเนา 
นอกจังหวัดอุบลหรอืภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 
1. คณะเกษตรศาสตร ์ 1 คน 1 คน - 
2. คณะบรหิารศาสตร ์ 3 คน 2 คน 1 คน 
3. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 คน 1 คน - 
4. คณะศิลปศาสตร ์ 1 คน 1 คน - 
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1 คน - 1 คน  
6. ส านักงานอธิการบด ี 17 คน 13 คน 4 คน 
7. ส านักวิทยบริการ 3 คน 3 คน - 



- 12 - 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวน
รายชื่อ 
ที่เสนอ 

ภูมิล าเนา  
ในจังหวัดอบุลหรือภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภูมิล าเนา 
นอกจังหวัดอุบลหรอืภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 
8. ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 16 คน 12 คน 4 คน  
9. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 2 คน 2 คน - 

10. สภาอาจารย์ 5 คน 5 คน - 
หมายเหตุ    1.  หน่วยงานที่แจ้ง ไม่ประสงค์เสนอรายช่ือ มี 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) คณะพยาบาลศาสตร์ 
2) คณะเภสัชศาสตร์ 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4) คณะรัฐศาสตร์ 
5) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

2. หน่วยงานที่ไม่ประสงค์เสนอรายช่ือ/ไม่แจ้งความประสงค์ มี 2 หน่วยงาน ดังนี้  
1) คณะนิติศาสตร์  
2) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตาม
ความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕58 และเพ่ือให้การด าเนินงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าหนังสือทาบทาม 
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕58 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามบันทึกข้อความ กองกลาง ที่ อว 0604.2/722 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
และความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และมีองค์ประกอบ
ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 

(๑) ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

(๒) ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ กองกลาง ด าเนินการจัดท าหนังสือทาบทาม และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองกลางทาบทามผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.1 นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ 
1.2 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ 

2.ผู้ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.1 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ 
2.2 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ 
2.3 นายมีชัย แต้สุจริยา 
2.4 นายมรกต พิธรัตน์ 
2.5 นายสมชาติ พงคพนาไกร 
2.6 นายสุชัย เจริญมุขยนันท์ 
2.7 นายมงคล จุลทรรศน์ 
2.8 นางสาวศิริลักษณ์ เซียวสกุล 
2.9 นายสมชาติ เบ็ญจถาวรอนันต์ 
2.10 นายประกอบ ไชยสงคราม 
2.11 นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง 

3.รายช่ือส ารองกรณีที่ผู้มีรายช่ือตามข้อ 1 และ 2 ไม่ตอบรับการทาบทาม 
3.1 นายสุระ ตริยางกูรศรี 
3.2 นายมงคล ตันสุวรรณ 

 
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานเสนอที่ประชุม ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย  

 ๑. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๔. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์  กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๖. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
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๗. นางสาวเรวดี สายแวว 
นักตรวจสอบภายในช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
เป็นไปตามข้อ ๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งและวาระการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น คณะกรรมการฯ  
จะครบก าหนดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้  

 โดยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและวาระการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
๑.๑ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  

และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก โดยไม่จ ากัดวาระ 
เมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ 

กรณีมีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งของ
กรรมการนั้นเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

๑.๒ กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตรวจสอบ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๘) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
กอรปกับที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนด หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า “ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
        กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 
        ให้คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควร
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เกินคราวละสี่ปี ในการพิจารณาต่ออายุการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นรายคราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้
เหมาะสมตามหลักสากล” 
   ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดว่า “กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย 

(๑) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(List of Competencies) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ 

 - ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 - การเงินและการบัญชี 
 - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 - การตรวจสอบภายใน 
 - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ  

(๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน
การเงินการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 

(๓) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจ
พิจารณาความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นได้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนประจ า และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัด

ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าขณะด ารงต าแหน่ง

หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ  ส านักงานตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 

 ๑. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์   กรรมการ 
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     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๔. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์  กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๖. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งและวาระการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๒  

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายช่ือดังนี้ 

1. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ 
2. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 
3. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ 
และมอบส านักงานตรวจสอบภายในน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และรายงานผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ  
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งที่ 255/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
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และได้ประชุมทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กองแผนงาน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 

4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 10  90.91 
  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 1  9.09 

รวม ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
9.09 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละการบรรลุผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

บรรลุผลตามคา่เป้าหมายที่
ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานร้อยละ, 90.91

ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานร้อยละ, 9.09

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละการบรรลุผลจ าแนกตามกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

คน ๐ ๐ ไม่มีผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. จ านวนบุคลากรที่ท าผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

คน ๐ ๐ ไม่มีผู้ที่ท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๓ .  จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศึกษา
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง ๕ ๘ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
๑. Facebook 

๒. YouTube 

๓. Instargram 

๔. twitter 

๕. www.ubu.ac.th 

๖. ป้ายประชาสัมพันธ์ LED 

๗. หนังสือเวียน 

๘. ป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าอาคารต่างๆ 
๔. จ านวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การ
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวน ๓ 4 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
๑. Facebook 

๒. YouTube 

๓. Instargram 

๔. twitter 

๕.  จ านวนข้อร้อง เรี ยนหรืออุ ทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน ๐ ๐ ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๖. จ านวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง ๔ 5 ๑. แจ้งเรื่องด้วยตนเอง  
๒. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรยีนและรบัสินบน  
๓. แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่บรรลุ ตัวชี้วัดทั้งหมด
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. แจ้งเรื่องร้องเรยีนและรับสินบนทาง
ไปรษณีย ์

5. ระบบรับฟังเสยีงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (VOC) 
http://www.voc.ubu.ac.th/ 

๗.  จ านวนช่องทางการรับฟั งค วาม
คิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
เสีย 

ช่องทาง ๔ 6 มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความ
คิดเห็นในช่องทางต่างๆ ในการดูแลของ
มหาวิทยาลยั ดังน้ี 

๑. Facebook 

๒. YouTube 

๓. Instar gram 

๔. twitter 

5. https://www.ubu.ac.th/ 

new/about๐๖.php (Web board มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 
6. ระบบรับฟังเสยีงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (VOC) 
http://www.voc.ubu.ac.th/ 

๘. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านทุจริต
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

๒๐ ๒๒ ๑. โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มี
เนื้ อหา บทเรียนการเรี ยนการสอนที่
น าเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริต 

๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
ไม่ทุจริต) 
๓. โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาให้  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (สอดแทรกเนื้อหาการ
ต่อต้านการทุจริต) 
๔. โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้าง
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการป้องกันการทุจริต 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ปลูกจิตส านึก ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” 

๘. โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต 
ปลูกจิตจรรโลง โตไปไม่โกง” 

๙. โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรก
เนื้อหาความซื่อสัตย์  ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานประกอบการณ์) 

https://www.ubu.ac.th/
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๑๐. โครงการพลเมืองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

๑๑. โครงการ“เวทีความคิดผู้บริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

๑๒. โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“ถอดรหัสกฎหมายการเงิน กฎหมาย
งบประมาณ กฎหมายพัสดุ” 

๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย เพื่อพัฒนาการสื่อสารองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษา” 

๑๔. โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มี
เนื้ อหา บทเรียนการเรี ยนการสอนที่
สอดแทรกการสร้างจิตส านึก  การต่อต้าน
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (การเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความประพฤติเหมาะสม) 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
และกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรการพัฒนา
ระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาระบบ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑๘. โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายในการท างาน 

๑๙. โครงการกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับงาน
รักษาความปลอดภัย 

๒๐. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงานเพื่อรับรู้ข้อมูลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒๑. โครงการ“ผู้น านักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วม
ใจ โตไปไม่โกง” 

๒๒. โครงการ“เครือข่ายเยาวชนส่งเสริม
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ยธท.)" 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๑ .  จ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย 
กิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่ วย งานภาย ในและ
ภายนอก 

เครือข่าย ๔ ๔ 1. โครงการให้บริการค าแนะน าในการปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยรับ
ตรวจ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน)  
ช่องทางที่ 1 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18719  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> 

ข่าวเด่น >> อ่านข่าวทั้งหมด >> ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการให้บริการค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
หน่วยงานรับตรวจ 28 ธันวาคม 2563) 

ช่องทางที่ 2 
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/18727/  
2. โครงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระ
งานด้านกฎหมาย ของส านักงานกฎหมายและนิติการ 
และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อน ามา
ปรับปรุงการให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานที่ใช้
บริการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 หน่วยงาน คือ คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ) 
https://www.ubu.ac.th/web/law/news_category/7/  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานกฎหมายและนิติ
การ >> ภาพกิจกรรม) 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การ
สื่อสารองค์กรการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 
เมษายน 2564 (กองกลาง และกองการเจ้าหน้าที่) 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19448   
เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าว
เด่น >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุโดย
กรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 (กองคลัง) 
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19455/  
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19454/  
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง >> ภาพกิจกรรม >> 

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหัส กฎหมาย 
ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนัยการเงินการคลัง ของ
รัฐ และกฎหมายด้านการพสัดุ ตามแผน ปราบปราม
และป้องการทุจรติ ม.อุบลราชธานี ปี 2564 กลุ่ม 1 

และกลุม่ 2 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการ
และหรือคู่มือที่มีการทบทวนแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริต (ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการคัดเลือกให้นักศึกษารับทุน 
ด้านการคัดเลือกเข้าท างาน ด้านการรับ
จ่ายเงินสด) 

ระบบ //กลไก
มาตรฐาน/  

เครื่องมือ 

 

๔ ๓ 1. มีคู่มือการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

2. ปรับปรุงจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

3. แนวปฏิบัติตามกฎกระกรวงก าหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 

๒. จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต้นแบบด้ านการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๕๐ 50 จากผลการด าเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ 3 
ตามเกณฑ์ (NACC Award 2020) มีหน่วยงาน
ที่ส่งข้อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 
12 หน่วยงาน และพบว่า มีหน่วยงานท่ี
ผ่านตามเกณฑ์ 4 หมวด จ านวน 6 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 50% ดังนี ้

1. กองคลัง 

2. กองกลาง 

3. กองบริการการศึกษา 

4. ส านักงานตรวจสอบภายใน 

5. ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

6. ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 
4.2 ผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

จากผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 7 มาตรการ 
ประกอบด้วย (1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (3) 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5) มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน (6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
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(7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า  
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ผู้ บริหารมอบหมายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 พบว่า มีผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ และมีผลการด าเนินงาน
แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 6 และมาตรการที่ 7 กองแผนงานได้ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้ว พบว่า  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีผล
การด าเนินงานที่เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  พบว่า ยังไม่ได้ด าเนินการทบทวนประกาศฯ แต่ได้ถือใช้และ
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1. กองกลางประสานงานกับ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและ
ครบถ้วนตามหัวข้อในประกาศฯ  
2. พิจารณาทบทวนการก าหนด
ผู้ รั บผิ ดชอบและสิ ทธิ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3 .  ส า ห รั บ ร ะ ดั บ ส า นั ก ง าน
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 
ควรปรับให้มีเว็บไซต์กลางของ
ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง/ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. 64 ๑. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ด า เนินการประสานงานส านัก
คอมพิ ว เ ตอร์ ฯ  ในการพัฒนา
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อสะดวกใน
การเข้าถึง และเสนอต่ออธิการบดี
รับทราบเรียบร้อยแล้ว  
๒ .  ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ฯ  - 
ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้ 
  ๒ .๑  เพิ่ ม ช่องทางการติ ดต่ อ
ผู้บริหาร 

  ๒.๒ เพิ่มลิงค์โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงาน 

  ๒.๓ ปรับปรุงระบบจัดการสิทธิ์
การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมบนหน้า
เว็บไซต์  โดยให้สิทธิ์ ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบและ
ยืนยันก่อนเผยแพร่ 
๓. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ได้ด าเนินการประสานงานส านัก
คอมพิ ว เ ตอร์ ฯ  ในการพัฒนา
เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดีเพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และให้มีความสอดคล้องกับการ
เ ปิ ด เ ผยข้ อมู ลตาม เกณฑ์ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

2. มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ตามประกาศฯ ด าเนินการก ากับ
ติ ด ต ามและ ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานต่ออธิการบดี /รอง
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

กองบริการการศึกษา/ 

ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 

กองกลาง/ 

ก.ย. 64 ๑. กองบริการการศึกษา ไดจ้ัดท า
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่อง
ทางการให้บริการและตอบข้อ
ซักถาม ดังนี้  ช่องทาง Email ที่ 
entry@ubu.ac.th 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับ
ฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice 
of Students and Stakeholders: VOC) 

คณะกรรมการรับฟัง
เสียงนักศึกษาและผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อการ
พัฒนามกาวิทยาลัย 

ช่องทาง Facebook ที่ 
UBUEntryofficial 
ช่องทาง Line ที่ @hcs๙๓๔๐l 

ช่องทางโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี
เบอร์ ๐๔๕-๓๕๓๑๒๐,๐๔๕-
๓๕๓๑๒๒,๐๔๕-
๓๕๓๒๒๓,๐๔๕๓๕๓๒๒๔  
งานทะเบียน ช่องทาง E-Mail ที่ 
reg@ubu.ac.th 
ช่องทาง Facebook ที่ งานทะเบียนฯ
ม.อุบล 

ช่องทาง Line ที่ @๑๒๑dtwac 

ช่องทางโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี
เบอร์ ๐๔๕-๓๕๓๑๑๗-๑๘ 

๒. กองกลาง มีการประชาสมัพันธ์
และแสดงความคดิเห็นในช่องทาง
ต่างๆ ในการดูแลของมหาวิทยาลยั 
ดังนี ้
๒.๑ Facebook 

๒.๒ YouTube 

๒.๓ Instar gram 

๒.๔ twitter 

๒.๕ www.ubu.ac.th 

๒.๖ https://www.ubu.ac.th/ 
new/about๐๖.php (Web board 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี)  
3. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
รับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ ก า ร พัฒน า 
มหาวิ ทย าลั ย อุ บล ร าชธ านี  
http://www.voc.ubu.ac.th/ โ ด ย มี
จุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อชมเชย 
จากผู้รับบริการน ามาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
ด า เนินงานตามพันธกิ จและ
สนองตอบความต้องการของ
ผู้ รั บบริ การ  รายละ เอี ยดใน 
ระบบ VOC ประกอบด้วยประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

3.1) การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อ
ชมเชยหรือข้อเสนอแนะ ข้อมูล
เบื้องต้น ประกอบด้วย ข้อมูล
เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น 
รายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลา 
สถานที่  หรือรูปภาพ เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2) หากผู้ร้องเรียนจงใจให้
ข้อมูลการร้องเรียนที่ เป็นเท็จ 
หรือเจตนากลั่นแกล้ง กล่าวหาให้
ผู้อื่นเสียหาย จะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3 .3 )  ห ากข้ อมู ลที่ ไ ด้ รั บ ไ ม่
ครบถ้วนหรือไม่สามารถติดต่อผู้
ร้องเรียนได้เนื่องจากไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัย
ขอไม่พิจารณารับข้อร้องเรียน
ดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการเสนอแนะ
จะน าข้ อมู ลที่ ได้มาปรับปรุ ง 
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน 

3.4) ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิด
เป็ นความลับ  มหาวิ ทยาลั ย
ร า ย ง า น ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
หน่ ว ย ง าน เท่ านั้ น  เ ว้ น แต่ ผู้
ร้องเรียนยินยอมให้เปิดเผยข้อมลู 

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สร้างความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคณะ/หน่วยงาน 

กองคลัง เม.ย. 64 ระยะที่ ๑ ได้ด าเนินการสรา้งความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ/
หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒ ๕  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔ 

ระยะที่ ๒ ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙ ) ระลอกใหม่ที่
แพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ  และมีจ านวนผู้ติดเ ช้ือ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ป้องกันและควบคุมจ ากัดการแพร่
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒ ๐ ๑ ๙  (โ ค วิ ด - ๑ ๙ ) เ นื่ อ ง จ าก
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
กลุ่มงานบัญชี งานการเงิน และงาน
พัสดุ มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถจดั
ในรู ปการสั มมนาวิ ช าการ เ ชิ ง
ปฏิบัติการได้ แนวทางแก้ไข  จัด
สัมมนาในรูปแบบกลุ่มย่อย เพื่อลด
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน ไตรมาสที่ ๔ 

4. มาตรการ
จั ดการ เรื่ อ ง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

1. ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
สร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
โดยการเพิ่มส่วนของค าจ ากัด
ความของการร้ อ ง เ รี ยนและ
ประเภทของการร้องเรียน บน
หน้าเว็บไซต์  
2. ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ส า นั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข้อความบนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
หน้าร้อง เรี ยนการทุจริต  โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบ
การแจ้งเรื่องร้องเรียน” เป็น 
“ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรับสินบน” 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ/ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. 64 ๑. ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

ได้แจ้งค าแนะน าการร้องเรียนใหผู้้
ร้องเรียนทราบในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเรียบร้อย
แล้ว ดังนี ้
ค าแนะน าการร้องเรียน 
https://www.ubu.ac.th/web/module_l
aw_complaint/index.php 
๒. ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ได้แจ้งค าแนะน าการร้องเรียนใหผู้้
ร้องเรียนทราบในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัเรยีบร้อยแล้ว และได้
ประสานส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เพื่อปรับปรุงข้อความ
จาก “ระบบการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน” เป็น “ระบบการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและรับ
สินบน” เรียบร้อยแล้ว  

3. ส านักคอมพิวเตอรฯ์ - 
ด าเนินการปรับปรุงระบบการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนและการรับสินบน
ตามข้อมูลทีไ่ดร้ับการประสานงาน
จากส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ลิงค์ระบบ: 
https://www.ubu.ac.th/web/module_l
aw_complaint/index.php 

5. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
รับสินบน 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิ จ า รณาทบทวนประกา ศ ฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน และสอดคล้อง
กับการด าเนินงานในปัจจุบัน 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

ก.ย. 64 มหาวิ ทยาลั ย ได้ ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน 
ฉบับลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
และได้มีหนังสือแจ้งเวียนประกาศ
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

ดั ง กล่ า ว ให้ คณะ  ส า นั ก  และ
หน่ ว ย ง านทร าบแล้ ว  และ ใน
ระหว่ า งการบั งคับใ ช้ประกาศ
ดังกล่าวยังไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
ที่จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

6. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1 .  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร /
โครงการ/กิจกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ หรือเพิ่ม
ช่ อ งท า ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อมู ล
ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จิ ต ใ ห้ แ ก่
บุคลากรและนักศึกษา 

กองการเจ้าหน้าที ่
( ห น่ ว ย ง า น ที่ ร่ ว ม
ด าเนินการ 1) กองคลัง 
2 )  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 3) ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน) 

เม.ย. 64 กองการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการทุจริต โดยด าเนินการ
เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การต่อต้านการทุจิตให้แก่บุคลากร
และนักศึกษา ที่เว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าท่ี https://is.gd/IYXtx0  
(ทั้ ง นี้  จ า กผลกา รด า เ นิ น ง าน
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ไม่มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่สอดรับกับ
แนวทางการปรับปรุงของมาตรการ) 

7. มาตรการ
ตรวจสอบ 

การใช้ดุลพินิจ 

1. ทบทวนประกาศฯ ในการ
พิจารณาห้วงเวลาของการรายงาน
ผลการด า เนินงานตามคู่ มื อฯ 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ห รื อ ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
2 .  ผู้ บั ง คั บบัญชา / ผู้ บ ริ ห า ร
หน่วยงาน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. 64 ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการทบทวนประกาศฯ แต่ได้
ถือใช้และด าเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
มาตรการ กลไกและระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบั ติ ง านของ
ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
งาน  

ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/
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ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาส 3 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ 
 
4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.256๓-256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ  
สิ้นไตรมาสที่ 3 มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 5 17.24 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 9 31.03 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 5 17.24 
ตัวชี้วัด ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 10 34.48 

รวม 29 100.00 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนก
ความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 17.24 

2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด มีระดับความ
เสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 5 
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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4. ตัวชี้วัดที่ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 37.93 อาจมีผลต่อการบรรลุผลการด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  สรุปผลการประเมินผล การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    พ.ศ. 256๓ - 256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
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กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายเพียง ร้อยละ 75 และต่ ากว่า มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
1.1 รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ค่าเป้าหมาย: 3,000,000 ล้านบาท  
ผลการด าเนินงาน: 480,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 16.00%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในทางพาณิชย์ยังมีน้อย และต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม 
2. สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ไปแล้วท าการตลาดได้น้อย รวมทั้งเอกชนที่

ร่วมตกลงไว้มีการชะลอการตัดสินใจ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
2. สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเพ่ิมช่องทางในการให้สิทธิ์แก่ภาคเอกชนอุตสาหกรรม 

1.2 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 43.79% (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 62.56%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. มีการเปิดสอนรายวิชาไม่ไม่ได้ใช้งาน ท าให้ร้อยละความสมบูรณ์ของรายวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. มีการเปิดสอนรายวิชาเดิมซ้ ากัน โดยเป็นรายวิชาที่ยังไม้สมบูรณ์ 
3. ระบบยังไม่สามารถแยกรายวิชาที่เปิดสอนจ าแนกเป็นรายปี/เทอมได้ท าให้ข้อมูลเป็นการเทียบกับรายวิชาที่

เปิดสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มีแนวทางการแก้ไขโดยจัดอบรม “จัดการรายวิชาใน UBU LMS 
อย่างไร? ให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบ” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวคิดในการพัฒนาความ
สมบูรณ์ของรายวิชา ทั้งผู้ดูแลและอาจารย์ผู้สอนของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
1.3 ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 50%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 4.26% (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 8.52%)  
* ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มด าเนินการเฉพาะกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ปัญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์หลังจากการอบรมท่ีชัดเจน 
1.4 รายได้สุทธิ  
ค่าเป้าหมาย: 315 ล้านบาท  
ผลการด าเนินงาน: 104.7267 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 33.25%) เป็นตัวชี้วัดใหม่ 
* สรุปรายรับ - รายจ่าย ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จากระบบ UBUFMIS (เงินงบประมาณแผ่นดิน) รอบระยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต่วันที่     
1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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1.5 จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป  
ค่าเป้าหมาย: 5 หน่วยงาน  
ผลการด าเนินงาน: 3 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 60.00%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กร 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งเสริมการจัดท า SAR และพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือจัดส่งหน่วยงานที่พร้อมและมีศักยภาพเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 
กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุผลการ
ด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส จ านวน 11 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อจ านวน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ 

ร้อยละ 14 N/A เป็นตัวช้ีวัดใหม ่

2) สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ 
(Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 0.100 N/A ยังไม่ครบก าหนดการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้จะ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

5,000 บาท N/A ยังไม่ครบก าหนดการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้จะ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 

2) ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ร้อยละ 81 N/A 

3) จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 5 ชุมชน N/A 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

300 คน N/A ยังไม่ครบก าหนดการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้จะ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 

2) จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอด
ผลการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

3 ชุมชน N/A 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 85 N/A อยู่ระหว่างเสนอแผนกรอบ
อัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2564-2657) ต่อสภา
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ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

มหาวิทยาลัย ในเดือน ส.ค. 
2564 

2) ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 75 N/A อยู่ระหว่างการติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 

3) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74 N/A จะด าเนินการและสรุปผล
ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น
สิงหาคม-กันยายน 2564 

 
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มี
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 83 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 32 38.55 

ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 12 14.46 

ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 9 10.84 
ตัวช้ีวัด ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 30 36.14 

รวม 83 100.00 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ  สิ้นไตรมาส 3 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 38.55 

2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 12 ตัวชี้วัด มีระดับความ
เสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 9 
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

4. ตัวชี้วัดที่ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีจ านวน 30 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 36.14 อาจมีผลต่อการบรรลุผลการด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส 

เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
กรณีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเม่ือเทียบกับแผน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ค่าเป้าหมาย: 1,200 คน 
ผลการด าเนินงาน: 729 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 471 คน) 
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2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95% 
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 45.67% (ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 46.93) 
3. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย: 45 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน: 29 โครงการ (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 16 โครงการ) 
4. จ านวนผู้ป่วยนอก โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  
ค่าเป้าหมาย: 58,400 คน 
ผลการด าเนินงาน: 29,759 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 28,641 คน) 
5. จ านวนผู้ป่วยใน โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  
ค่าเป้าหมาย: 7,300 คน 
ผลการด าเนินงาน: 294 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 7,006 คน) 
6. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือ
การส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ค่าเป้าหมาย: 60 รายการ  
ผลการด าเนินงาน: 23 รายการ (ต่ ากว่าเป้าหมาย 37 รายการ) 
7. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/วิทยาลัย) 
โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 43.79% 
8. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด  
โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา และบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 50.00%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 4.26% 
9. รายได้สุทธิ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน 
ค่าเป้าหมาย: 315 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน: 104.7267 ล้านบาท (ต่ ากว่าเป้าหมาย 210.2733 ล้านบาท) 
 
กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุผลการ
ด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส จ านวน 32 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ 5 ผลงาน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2) ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

3) ร้อยละของผลงานท่ีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 20 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ 

12 ผลงาน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A  

3) ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน 
รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 95 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

3) จ านวนผู้เข้ารับบริการ 5,000 คน N/A  
4) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่น าองค์
ความรู้ไปใช้จริง 

ร้อยละ 90 N/A  

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูช้ันประถมศึกษา/นักเรียน 
อายุ 5 - 14 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1,200 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2) การส่งเสริมการเรียนรู้  และทักษะการด ารงชีวิตสู่
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป ี

1,500 คน N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 4,000 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

ร้อยละ 5 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 4 ชุมชน N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 80 N/A  

4 )  ร้ อ ย ล ะ ขอ งนั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 80 N/A  

5) จ านวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเพิ่มมูลค่า 

5 ผลงาน/แหล่ง N/A  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะสูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 75 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละของจ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรม
หรือพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ตามแผนพัฒนาผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3) ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 N/A  

4) ร้อยละของจ านวนสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 N/A  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนกระบวนการท างานท่ีมีการลดขั้นตอน 20 ผลงาน N/A จะมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการ 
UBU KM Fair 2021 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
จะจัดกิจกรรมในวันที่  9 
กั น ย า ย น  2 5 6 4  เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ ส ามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือต่อยอดในการพัฒนา
งาน 

2) จ านวนนวัตกรรมของกระบวน 

การท างาน 
20 ผลงาน N/A 

3) จ านวนโครงการวิจัยสถาบัน (R2R) 20 ผลงาน N/A 

ข้อเสนอแนะ: จากผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่าหน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดยังไม่รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามรอบการด าเนินงานที่ระบุไว้ในค าอธิบายตัวชี้วัดของ
แผนฯ ซึ่งท าให้ร้อยละการบรรลุแผนต่ า และอาจมีผลต่อการบรรลุในภาพรวมของแผนฯ ดังนั้นผู้รับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดจึงควรรายงานผลการด าเนินงานตามรอบการด าเนินงานที่ระบุไว้ เพ่ือจะได้ทราบผลการด าเนินงานและ
น ามาใช้ในการปรับปรุง ทบทวนแผนฯ และปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงานในปีถัดไปได้ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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4.5 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะบริหารศาสตร์ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน , หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ้างถึงข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑๓/๔๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.64) และแจ้งขอบรรจุ
แผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) มายังกองแผนงาน ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้  

1. คณะบริหารศาสตร ์
อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ ๑๗ สิงหาคม 

๒๕๖๔ ได้เห็นชอบบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2567) คณะบริหารศาสตร์ โดยคณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) มายังกองแผนงาน จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
                    กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพื่อขออนุมัติบรรจุแผน        การ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)                      สรุป
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแ้ก่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้พัฒนา

หลักสูตรใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์
และโซ่ อุปทาน ได้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถตอบสนองตลาดแรงงานและ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ในเรื่อง “อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์” 
กล่าวคือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศการ
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พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มี 10 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 6 
ยุทธศาสตร์และอีก 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ และกลไกสนับสนุนโดยสาระส าคัญ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการรองรับการขยายตัวของเมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรม การเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือขยายการท าธุรกิจในต่างประเทศ จึงควรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ           
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้
ความสามารถทักษะทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สร้างองค์ความรู้ต่อยอดแนวคิดและฝึกฝน
ทักษะของบัณฑิต ด้านวิชาการ เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมและความสามารถในการท างานต่อไป ซึ่งบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐดังกล่าว 
ในบริบทธุรกิจโลจิสติกส์ที่พร้อมท าหน้าที่ในบทบาทการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง การจัดการโลจิสติกส์ 
การแสวงหาตลาดและลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน         

ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความรอบรู้
ทางวิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการทางวิศวกรรม การวิจัยด าเนินงาน การจัดการการขนส่งโล
จิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัย  และความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ในสาขาหรือหัวข้อที่ตนเองส าเร็จในระดับดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงาน
ที่เก่ียวข้องและตระหนักถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเป็นผู้น าและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับผู้บริหารทุกระดับ 
นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ            

๑.๑ แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ร่างหลักสูตร และจักน าผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผนเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
                   ๑.๒ การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
                         ๑.๒.๑ ผลส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
 ระดับปริญญาตรี ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ คณะบริหารศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 227 คน 
จาก 17 จังหวัด จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 220 คน (ร้อยละ 96.92) ปวช. 5 คน 
(ร้อยละ 2.20) ปวส.1 คน (ร้อยละ 0.44) และม.4 1 คน (ร้อยละ 0.44) พบว่าหลักสูตรที่ต้องการให้  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดมากที่สุด 6 อันดับแรก ได้แก่  
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        1) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 59 คน ร้อยละ 25.99  
        2) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 31 คน ร้อยละ 13.66  
        3) หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษา 30 คน ร้อยละ 13.22  
              4) หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 18 คน ร้อยละ 7.93  
       5) หลักสูตรการจัดการการบิน 16 คน ร้อยละ 7.05  
              6) หลักสูตรธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 15 คน ร้อยละ 6.61 
               และจากส ารวจนักศึกษาปี 1 รหัส 64 จ านวน 30 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มี 2 วิชาเอกคือ 1) วิชาเอกการค้าและ
การตลาดระหว่างประเทศ และ 2) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ พบว่านักศึกษาตั้งใจจะเลือกวิชาเอก  
การจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 20 คน หรือร้อยละ 67 

              ลักษณะของสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนใจ ได้แก่ เป็นหลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ ร้อย
ละ 16.80  เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 14.61 เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยละ 11.51 เป็นหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในอนาคต
ได้ ร้อยละ 11.51 เป็นหลักสูตรที่มีทักษะเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการของตลาด ร้อยละ 11.23 เป็นหลักสูตร
ที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง ร้อยละ 10.41 เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการฝึกงานในบริษัทระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 9.22 เป็นหลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ร้อยละ 9.13 และเป็นหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 5.57  

             ระดับบัณฑิตศึกษา ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาโลจิสติกส์ ภายในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 49 คน พบว่า นักศึกษามีความสนใจในการเรียน ร้อยละ 79 โดยมี
วิชาเอกนักศึกษาสนใจมากที่สุด คือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือการค้าและ
การตลาดระหว่างประเทศ ร้อยละ 32.7 และการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร้อยละ  26.5 โดยมีเหตุผลในการ
เลือก เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูง ร้อยละ 57 นอกจากนี้ลักษณะสาขาที่นักศึกษาสนใจ 
หลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ ร้อยละ 65 
                     1.2.2 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง          
                            ข้อมูลจากกลุ่มงานส่งเสริมกิจการสนับสนุน กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี  กรมเจ้าท่า
ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าจากพ้ืนฐานความรู้ด้านการ
ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเทียบเคียงลักษณะงานกับหลักสูตรการศึกษาเชิงทฤษฎีของ
สถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมากที่สุด  ดังนั้น จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา
สาขาโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น  
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้  

                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาตรี 
ตั้ ง แต่ ปี  พ . ศ .  2554-2561 โ ดยท า กา ร รวบรวมข้ อมู ล จ ากสถาบั น ก ารศึ กษ าทั้ ง หมด  66 แห่ ง  
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จ านวน 43 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 23 แห่ง มีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 27,337 ราย 
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                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท 
ตั้ ง แต่ ปี พ . ศ .  2554 -  2561 โ ดยท า กา ร รวบรวมข้ อมู ล จ ากสถาบั นการศึ กษาทั้ ง หมด  21 แห่ ง  
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 9 แห่ง มีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 2,415 ราย 

                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 
ทั้งหมด 6 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จ านวน 4 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 2 แห่ง 
มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 -2561 ทั้งสิ้น 83 ราย 

ส าหรับภาพรวมทิศทางตลาดแรงงานปี 2564 มีความสอดคล้องกัน 8 ใน 10 สายงาน 
แต่ลดลงมาจากปีที่แล้วร้อยละ 10 เนื่องจากตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะชะลอตัวท าให้บางสายงานมีความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นสวนกระแสกับภาวะการปัจจุบัน บางสายงานความต้องการลดลงถึงคงที่จากผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและโควิด-19 จึงยังไม่มีการขยายโครงสร้าง โดยจากผลส ารวจจากกลุ่มลูกค้าของ
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย 10 อันดับสายงานที่ตลาดงานต้องการ  มีดังนี้ อันดับ 1 สายงานขายและ
การตลาด ร้อยละ 23.10 อันดับ 2 สายงานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 9.58 อันดับ 3 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ 
ร้อยละ 9.50 อันดับ 4 สายงานวิศวกร ร้อยละ 8.52 อันดับ 5 สายงานไอที ร้อยละ 7.78 อันดับ 6 งานระยะ
สั้นต่าง ๆ ร้อยละ 6.96 อันดับ 7 สายงานธุรการ ร้อยละ 6.80 อันดับ 8 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 5.32 
อันดับ 9 สายงานการผลิต ร้อยละ 5.24 และอันดับ 10 สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ร้อยละ 3.28 
                               สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ มีดังนี้ อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด ร้อยละ 
29.70 อันดับ 2 สายงานวิศวกร ร้อยละ 15.23 อันดับ 3 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 13.43 อันดับ 4 สาย
งานธุรการ ร้อยละ 7.40 อันดับ 5 สายงานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.37 อันดับ 6 สายงานไอที ร้อยละ 5.9 
อันดับ 7 สายงานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 5.66 อันดับ 8 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ ร้อยละ 5.51 
อันดับ 9 งานระดับผู้บริหาร ร้อยละ  3.51 และอันดับ 10 สายงานการผลิต ร้อยละ 2.28 

                   ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตลาดงานและแรงงานยังมีความสอดคล้องในสัดส่วนความต้องการของ
ตลาดกับแรงงาน อีกทั้ง ผลส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าสายงานขนส่งและโลจิสติกส์มีอัตราการเติบโตสูงสุด  เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมาอยู่ร้อยละ 4.83 ตามทิศทางธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ค้าขายออนไลน์ และธุรกิจเดลิเวอรี่ ทางด้านงานขาย
และการตลาดขึ้นอันดับ 1 มา 5 ปีต่อเนื่องกันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการเติบโตทางธุรกิจให้ความส าคัญกับ
บุคลากรที่เป็นตัวกลางในการน าเสนอสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าความงามและสินค้าที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ส่วนการตลาดเข้ามาวางกลยุทธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สู่การน าเสนอการสื่อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
                      1.3 โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ             
โซ่อุปทาน ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน           
๕ ปีการศึกษา และ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ส าเร็จปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๓ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้
ไม่เกิน ๖ ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

           หมวดวิชา   หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา        15 หน่วยกิต 
         1) ภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
         2) ภาษาต่างประเทศ    12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                3 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการจัดการ   

 3 หน่วยกิต 

    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 36 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   จ านวน 24 หน่วยกิต 
         2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  2.3 กลุม่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 12  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   1) แผน ก  แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   2) แผน ข             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

โครงสร้าง / หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

     ก. กลุ่มวิชาบังคับ 
     ข. กลุ่มวิชาเลือก 

 
จ านวน 18 หน่วยกติ  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
จ านวน 18 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกติ - 
3. หมวดค้นคว้าอิสระ - จ านวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต  

   1) แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต   
     2) แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต  

โครงสร้าง / หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ก. กลุ่มวิชาบังคับ 

 
จ านวน ๗ หน่วยกิต 

 
จ านวน 12 หน่วยกติ 
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ข. กลุ่มวชิาเลือก - จ านวน ๖ หน่วยกิต 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกติ จ านวน 3๗ หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต 
 

2 แผนการรับนักศึกษา                                                                                                                   
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน

รับ 80 คน รายละเอียดดังนี้ 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนรับ 30 คน รายละเอียดดังนี้ 

  
ระดับชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

ปีที่ 1 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 
ปีที่ 2 - - 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

5 ๒๕ 10 ๕0 10 ๕0 10 ๕0 10 ๕0 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 

 
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ 

10 คน รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

แบบ  
1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ   
1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ  
 1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ  
 1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ   
1.1 

แบบ   
1.๒ 

ปีที่ 1 ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ปีที่ 2 - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ปีที่ ๓ - - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร              

     3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
             3.1.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

รายละเอียดดังนี้   
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           ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(17,500 บาท x  
2 ภาค x 80 คน) 

2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 11,200,000 39,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น 
เงินเดือนอาจารย ์
 

418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,406 

รวมรายรับ 3,218,440 6,035,178 8,852,585 11,670,688 11,689,516 41,466,406 
หัก ค่าธรรมเนียมให้
มหาวิทยาลัย 

1,050,400 2,100,800 3,151,200 4,201,600 4,201,600 14,705,600 

รวมรายรับสุทธ ิ 2,168,040 3,934,378 5,701,385 7,469,088 7,487,916 26,760,806 

หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 
39,200,000 บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 26,760,806 บาท 

 
      ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน  

1,594,440 1,646,458 1,682,796 1,737,632 1,794,286 8,455,612 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหลักสูตร  

2,134,978 2,448,445 2,708,171 2,955,021 2,955,021 13,201,637 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกจิกรรมในหลักสูตร)  

225,147 339,074 446,946 549,596 549,596 2,110,359 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 

360,854 712,832 1,056,747 1,393,316 1,393,316 4,917,065 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
รวม  4,355,419 5,186,808 5,934,660 6,675,565 6,732,220 28,884,672 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,406 
รายจ่ายสุทธ ิ 3,936,979 4,751,631 5,482,076 6,204,877 6,242,704 26,618,266 
รายจ่ายต่อปี 984,245 1,187,908 1,370,519 1,551,219 1,560,676 6,654,567 

จ านวนนักศึกษา   80 80 80 80 80 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
12,303 14,849 17,131 19,390 19,508 เฉลี่ย 16,636 

           
หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 16,636 บาทต่อปี   

            ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร  
        รายละเอียด 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
รายจ่ายสุทธ ิ  3,936,979 4,751,631 5,482,076 6,204,877 6,242,704 26,618,266 
รายได้จากค่าธรรมเนียม (ต่อคน)  35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - 
หัก ต้นทุนผันแปร  
(ค่าใช้จ่ายที่หกัให้มหาวิทยาลัย)  

13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 - 

ก าไรส่วนเกิน 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870 - 



- 44 - 

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

จุดคุ้มทุน 4 ชั้นปี  180 217 251 284 285 ค่าเฉลี่ย 243 
จุดคุ้มทุนต่อชั้นปี (คน) 45 54 63 71 71 ค่าเฉลี่ย 61 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี คิดเป็นเงิน 140,000 บาทต่อคน และ            
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 16,636 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 66,546 บาทต่อคน แสดงว่า หลักสูตร
นี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 61 คน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึง
จ านวนนักศึกษาที่อาจจะตกออกและหลักสูตร มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรจึงขอรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 80 คน  

ข้อสังเกต 
จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ กองแผนงาน 

พิจารณาแล้วเห็นว่า หากหลักสูตรวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรโดยการน าค่าเฉลี่ยจุดคุ้มทุน
ต่อนักศึกษา 4 ชั้นปี ที่จ านวน 243 คน หารด้วย 4 ชั้นปี ท าให้ได้ค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปี ที่จ านวน 61 
คน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะได้รับ 17 ,500 บาท/
ภาคการศึกษา จากจ านวนนักศึกษาในอัตราคงที่แล้ว จะมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
140,000 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์ของหลักสูตร ไม่สะท้อนประมาณการของการบริหารหลักสูตรครบทุกมิติ 
หากน าประมาณการรายรับดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร  จะเห็นว่า 
งบด าเนินการด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนอาจารย์ ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในหลักสูตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้
ของหลักสูตรเกิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้ที่เพิ่มขึ้นของหลักสูตรมาจากจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น จ านวนนักศึกษาที่หลักสูตรได้วิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าจากค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปี
ที่จ านวน 61 คน อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเรียนการสอน และส่งผลกระทบต่อการ
บริหารหลักสูตรในระยะยาวได้ 

กองแผนงาน จึงได้วิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และคณะบริหารศาสตร์ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ            
1.ค่าจ้าง 2,553,418.00 2,883,623.00 3,160,756.00 3,425,709.00 3,444,537.00 
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คน 

418,440.00 435,178.00 452,585.00 470,688.00 489,516.00 

1.2 เงินเดือนอาจารย์
ผู้สอน 

2,134,978 2,448,445 2,708,171 2,955,021 2,955,021 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั
คนละ 4,000 บาท 

640,000.00 1,280,000.00 1,920,000.00 2,560,000.00 2,560,000.00 

3. เงินส ารอง
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 

176,000.00 352,000.00 528,000.00 704,000.00 704,000.00 

4. ค่าบริหารจัดการร้อย
ละ 20 

316,800.00 633,600.00 950,400.00 1,267,200.00 1,267,200.00 



- 45 - 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
5.ค่าบริหารจัดการ
หลักสูตรคนละ 1,200 
บาทต่อปีการศึกษา* 

96,000.00 192,000.00 288,000.00 384,000.00 384,000.00 

6. ค่ารายวิชาให้คณะ
เจ้าของวิชา 

225,200.00 450,400.00 675,600.00 900,800.00 900,800.00 

7. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 

360,854.00 712,832.00 1,056,747.00 1,393,316.00 1,393,316.00 

8. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

รวม (ก) 4,408,272.00 6,544,455.00 8,619,503.00 10,675,025.00 10,693,853.00 
ข. งบลงทุน 

     

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 4,408,272.00 6,544,455.00 8,619,503.00 10,675,025.00 10,693,853.00 
จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 55,103.40 40,902.84 35,914.60 33,359.45 33,418.29 

เมื่อพิจารณาจากตารางการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรที่กองแผนงานได้
ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร จึงขอเสนอข้อมูลออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีที่ 1 หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่จ านวน 80 คน จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 54,668,043.00 บาท 
และประมาณการค่าใช้จ่ ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 40 ,941 ,108.00 บาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ  17,500 บาท/ภาค
การศึกษา หรือคิดเป็น 33,418.29 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมี
จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 77 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 306 คน 

ข้อเสนอแนะ 
ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการ

ตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 306 คน หรือปีละ
ไม่ต่ ากว่า 77 คน/ปีการศึกษา 

กรณีที่ 2 หากพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของคณะ
บริหารศาสตร์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย เปรียบเทียบจ านวน
นักศึกษากับจุดคุ้มทุนต่อชั้นปี จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 41 ,788,043.00 
บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 34 ,252,708.00 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 17,500 บาท/ภาคการศึกษา 
หรือคิดเป็น 40,048.78 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวน
นักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 64 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 255 คน 

ข้อเสนอแนะ 
ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการ

ตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 255 คน หรือปีละ
ไม่ต่ ากว่า 64 คน/ปีการศึกษา 
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        3.1.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
รายละเอียดดังนี้  

     ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(28,000 บาท x 2 ภาค  
x 30 คน) 

1,680,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 15,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
เช่น เงินเดือนอาจารย ์

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รวมรายรับ 1,875,900 3,563,736 3,571,885 3,580,361 3,589,175 16,181,058 
หัก ค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย 513,600 1,027,200 1,027,200 1,027,200 1,027,200 4,622,400 
รวมรายรับสุทธ ิ 1,362,300 2,536,536 2,544,685 2,553,161 2,561,975 11,558,658 

หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 56,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 
15,200,000 บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 11,558,658 บาท 
 

      ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 3 คน  

548,700 567,120 586,171 605,875 626,255 2,934,121 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 
อื่น ๆ ในหลกัสูตร  

493,156 585,025 578,754 573,513 573,513 2,803,961 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกจิกรรมใน
หลักสูตร)  

176,930 219,653 216,737 214,299 214,299 1,041,918 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 2,150,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
รวม  1,688,786 1,841,797 1,851,662 1,863,687 1,884,067 9,129,999 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 
รายจ่ายสุทธ ิ 1,492,886 1,638,061 1,639,776 1,643,326 1,654,892 8,068,941 
รายจ่ายต่อปี 746,443 819,031 819,888 821,663 827,446 ๔,๐๓๔,๔๗๑ 

จ านวนนักศึกษา   30 30 30 30 30 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
24,881 27,301 27,330 27,389 27,582 เฉลี่ย 26,896 

           หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 26,896 บาทต่อปี   
        ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร  

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

รายจ่ายสุทธ ิ  1,492,886 1,638,061 1,639,776 1,643,326 1,654,892 60,068,840 
รายได้จากค่าธรรมเนียม (ต่อคน)  56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 - 
หัก ต้นทุนผันแปร  
(ค่าใช้จ่ายที่หกัให้มหาวิทยาลัย)  

17,120 17,120 17,120 17,120 17,120 - 
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        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

ก าไรส่วนเกิน 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 - 
จุดคุ้มทุน 2 ชั้นปี  38 42 42 42 43 ค่าเฉลี่ย 42 
จุดคุ้มทุนต่อชั้นปี (คน) 19 21 21 21 21 ค่าเฉลี่ย 21 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนอัตรา 56,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอดหลักสูตร 2 ปี คิดเป็นเงิน 112,000 บาทต่อคน และ        
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 26,896 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 53,792 บาทต่อคน แสดงว่า หลักสูตร
นี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 21 คน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึง
จ านวนนักศึกษาที่อาจจะตกออกและหลักสูตร มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรจึงขอรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน  

ข้อสังเกต 
จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ หากพิจารณา

จากสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา พบว่า ผลการรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยการรับเข้า ร้อยละ 36.19 (ปีการศึกษา 2562 ร้ อยละ 28.57,  
ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 37.14 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 42.85) โดยมีอัตราการตกออกของนักศึกษา
เฉลี่ย ร้อยละ 7.89 (ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10, ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 15 และปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 0) หากหลักสูตรวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 21 คน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
คณะได้รับ 28,000 บาท/ภาคการศึกษา จากจ านวนนักศึกษาในอัตราคงที่แล้วจะมีรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท เมื่อน าประมาณการรายรับดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายจ่ายในหลักสูตร ได้แก่ งบด าเนินการด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนอาจารย์  ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และการวิเคราะห์ความคุ้ม
ทุนจากจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาโดยขาดการอ้างอิงสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
อาจไม่สะท้อนผลการประมาณการของการบริหารหลักสูตรครบทุกมิต ิซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวได้ 

กองแผนงาน จึงได้วิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และคณะบริหารศาสตร์ จากสถิติผลการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ผลการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  2564 2563 2562 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

แผนการรับ 
(ตามเล่ม มคอ.2) 

5 30 5 30 5 30 

จ านวนที่รับเข้า 
(ตามจริง) 

4 11 2 11 2 8 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 0 0 0 0 0 0 
จ านวนนักศึกษา 
พ้นสภาพ 

0 0 0 2 1 0 
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จ านวนนักศึกษาคงเหลือ 4 11 2 9 1 8 
(ที่มา : ข้อมูลจากระบบงานทะเบยีน หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธรุกิจ ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564) 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสถิติการรับเข้าคณะบริหารศาสตร์
ย้อนหลัง 3 ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 36.19 (ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 28.57,  ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 37.14 
และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 42.85) ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 
8.33 โดยอัตราตกปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10,  ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 15 และปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 0)             

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาจากสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  

ของคณะบริหารศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ความ
คุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พบว่า 
หากหลักสูตรวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 21 คน เมื่อเทียบ
ค่าเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าสถิติผลการรับนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ที่มีผลการรับเข้าเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
36.19 หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการรับนักศึกษาที่จ านวน 21 
คน จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 11,558,658 บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 9 ,129,999 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 28,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 27,582 บาท/
ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 21 
คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 42 คน  

หากพิจารณาค่าความคุ้มทุนของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 27,582 บาท/ตลอด
หลักสูตร เปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 28,000 บาท/ภาค
การศึกษา พบว่า มีส่วนต่างระหว่างรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา กับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพียง 
418 บาท เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวได้ 

ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่า
เคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 42 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 21 คน/ปีการศึกษา 

 
 3.1.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

รายละเอียดดังนี้   
      ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(40,000 บาท x 2 ภาค x 10คน) 
800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 9,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น 
เงินเดือนอาจารย ์

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รวมรายรับ 995,900 1,803,736 2,611,885 2,620,361 2,629,175 10,661,058 
หัก ค่าธรรมเนียมใหม้หาวิทยาลยั 216,800 433,600 650,400 650,400 650,400 2,601,600 
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รายละเอียดรายรับ 
 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
รวมรายรับสุทธิ 779,100 1,370,136 1,961,485 1,969,961 1,978,775 8,059,458 

                    หลักสูตรนี้ มรีายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 
9,600,000 บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 8,059,458 บาท 

     ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  

548,700 567,120 586,171 605,875 626,255 2,934,121 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 

อื่น ๆ ในหลักสูตร  

425,879 456,502 485,497 482,877 482,877 2,333,631 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

145,643 159,884 173,368 172,150 172,150 823,195 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1,950,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสตูร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

รวม  1,550,222 1,613,506 1,675,036 1,690,901 1,711,281 8,240,946 
หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รายจ่ายสุทธิ 1,354,322 1,409,770 1,463,151 1,470,540 1,482,106 7,179,889 
รายจ่ายต่อปี 451,441 469,923 487,717 490,180 494,035 ๒,๓๙๓,๒๙๖ 

จ านวนนักศึกษา   10 10 10 10 10 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
45,144 46,992 48,772 49,018 49,404 เฉลี่ย 47,866 

   หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 47,866 บาทต่อปี   
  
            ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร  

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
รายจ่ายสุทธิ   1,354,322 1,409,770 1,463,151 1,470,540 1,482,106 7,179,889 
รายได้จากค่าธรรมเนียม 
(ต่อคน)  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - 

หัก ต้นทุนผันแปร  
(ค่าใช้จ่ายที่หักให้
มหาวิทยาลยั)  

21,680 21,680 21,680 21,680 21,680 - 

ก าไรส่วนเกิน 58,320 58,320 58,320 58,320 58,320 - 
จุดคุ้มทุน 2 ช้ันป ี 23.22 24.17 25.09 25.22 25.41 ค่าเฉลี่ย 25 



- 50 - 

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
จุดคุ้มทุนต่อช้ันปี (คน) 7.74 8.06 8.36 8.41 8.47 ค่าเฉลี่ย 8 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนอัตรา 80,000 บาทต่อคนต่อปี  ตลอดหลักสูตร 3 ปี คิดเป็นเงิน 240,000 บาทต่อคน  
และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 47,866 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 143,598 บาทต่อคน แสดงว่า 
หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 8 คน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุม
ถึงจ านวนนักศึกษาที่อาจจะตกออกและหลักสูตร มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรจึงขอรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน  

ข้อสังเกต 
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน  

เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ของคณะบริหารศาสตร์ จึงยังไม่มีผลการรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาค่าแนวโน้ม หาก
พิจารณาจากสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการ
รับเข้าเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 25.86 

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ว่ามีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 8 
คน เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 80 หากหลักสูตร
ด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการรับนักศึกษาที่จ านวน 8 คน จะมีประมาณการ
รายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 10,661,058 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต 
ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 8,240,946 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่ายที่คณะได้รับ 40,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 47,865.92 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิด
หลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 8 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอด
หลักสูตร 25 คน  

ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการ
ตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 25 คน หรือปีละไม่
ต่ ากว่า 8 คน/ปีการศึกษา 
            3.2 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร  
 เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอน จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 2,218   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 80 คน/ปี เมื่อพิจารณาจาก
สถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า จ านวนการรับเข้าศึกษา  
จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.17 ของแผนการรับนักศึกษา (ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 96.97, ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 82.56 และปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 96.99) และร้อยละการตกออกเฉลี่ย 3 ปี ที่  27.76  
(ปีการศึกษา 2561 - 2563) โดยมีอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 4.55 อัตราตกออกปีที่ 2 ร้อยละ 5.31 และอัตรา
ตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 18.98 จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 166.5  
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 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ  จ านวน 30 คน/ปี เมื่อ
พิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า จ านวนการรับเข้า
ศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 36.19 ของแผนการรับนักศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ค่าเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 8.33 โดยอัตราตกปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10 , ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 15 และปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ 0) จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 28.5  
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 10 คน/ปี จะมีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 9.75 
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES  ในภาพรวมระดับคณะแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 
2,422.75 

-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  :  25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         =    2,422.22/25 
      =    96.91 
 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี   =    97 คน 

หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับ พบว่า คณะบริหารศาสตร์ FTES  มี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  เท่ากับ 96.91 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 97 คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
คณะมีอัตราก าลังอาจารย์ภายในคณะ ทั้งหมด จ านวน 61 คน (ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน และเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 1 คน) เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว คณะควรมีแผนหรือมาตรการในการ
บริหารอาจารย์ภายในคณะ บริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อไป 
   
 4 อาจารย์ ภาระงานสอนของอาจารย์ 

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 
      1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
          -นางสาวสภุัตราภรณ ์สายสมบูรณ์ 
          -นางกฤตยา อุทโธ 
          -นางปาณมน จันทบุตร 
          -นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี 
          -นายฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี 
      2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
          -นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม 
          -ผูช้่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค 
          -ผูช้่วยศาสตราจารย์กิตติมา ศิลปษา 

  4.2 การบริหารอาจารย์ 
                                  1. มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
                                  2. มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้  
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                                  3. มีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ สาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

             4. มีอัตราก าลังอาจารย์เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่
ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่วันที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุ
แผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567)  
คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะบริหารศาสตร์เพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่น จุดแข็งของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
4.6 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตร

ใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อ้างถึงบันทึกข้อความ
ที่ อว 0604.20/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 64) และแจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับ
นักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) มายังกองแผนงาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้  

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม โดยมีมติเสนอชื่อหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๑ แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(หลักสูตรใหม่) ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจ าคณะฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักน าผลการพิจารณา
การขออนุมัติบรรจุแผนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ๑.๒ การส ารวจความต้องการของผู้ เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้ เกี่ยวข้อง  
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ท าการส ารวจความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตของ
พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดยโสธร 
จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยินดีสมัครใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ โ ดยศึกษา
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๓๗๐ ราย ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่า  
  ๑.๒.๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.8  มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐ - 
๓๐ ปีคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗ มีประสบการณ์ท างานมากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๓๕.๙ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างที่เข้ารับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
หรือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ ส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่โรงพยาบาลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗  
  ๑.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖ โดยสาขาท่ีสนใจในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรหาบัณฑิต ๓ อันดับแรก คือ สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ รองลงมาคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตามล าดับ 
ซึ่งช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการจัดการศึกษาวันหยุด (เสาร์ -
อาทิตย์) รองลงมาคือ ต้องการเวลาในการจัดการศึกษาวันราชการ โดยส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบของหลักสูตรแบบ
แผน ก แบบ ก๒ นอกจากนี้พบว่าเหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากความสะดวกในการ
เดินทาง รองลงมาคือ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ ตามล าดับ 

 ๑.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรใหม่) ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
รายละเอียดแผนการศึกษา (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา) ดังนี้ 

๑.๓.๑ จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
๑.๓.๒ โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

แผน ก  แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โครงสร้าง / หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

     (ให้มีวิชาปฏิบัติโดยก าหนดใหม้ีระยะฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ในระบบ
ทวิภาค) 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 

3. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 
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หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

๒. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติรับจ านวนนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๐ คน 
รายละเอียดดังนี้  

๒.๑ แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (๑๐ คน/ปีการศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 
      แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี: แผน ก แบบ ก ๒ ปีการศึกษา

ละ ๑๐ คน มาจากมติที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๖๔                               
(วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

หมายเหตุ ค านวณแผนการรับนักศึกษาจากภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑.๑ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน 
ต่อภาคการศึกษา 

๓. ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร พยาบาล
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่)  

๓.๑ ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินใน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้   

งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร จ านวน ๒ คน 

๔๙๓,๙๒๐ ๕๑๓,๖๗๖ ๕๓๓,๔๓๓ ๕๓๓,๑๙๐ ๕๗๒,๙๔๗ 

เงินค่าต าแหน่งวิชาการ จ านวน ๒ 
คน 

๔๗,๐๔๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐ 

รวมรายรับ ๑,๓๔๐,๙๖๐ ๒,๒๐๗,๗๕๖ ๒,๒๒๗,๕๑๓ ๒,๒๔๗,๒๗๐ ๒,๒๖๗,๐๒๗ 
  

 หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา ๘๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ตลอด ๒ ปี เป็นเงิน 
๑๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔  
(วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ ที่จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (วัน
เสาร์-อาทิตย์) กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย ม. มหาสารคาม ม. นเรศวร ม.บูรพา ม. มหิดล ม. เชียงใหม ่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

๔๒,๕๐๐ ๓๘,๗๕๐ ๔๑,๒๕๐ ๔๔,๑๕๐ ๔๕,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ปีการศึกษา 

๘๕,๐๐๐ ๗๗,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๘,๓๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร ๑๗๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๗๖,๖๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
จากตารางจะเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ ที่จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ต่ าสุด
ภาคการศึกษาละ ๓๘,๗๕๐ บาท และสูงสุดภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีเพียงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ วันเสาร์-อาทิตย์ อัตราภาคการศึกษาละ ๔๒,๕๐๐ บาท ดังนั้น คณะ
พยาบาลศาสตร์จึงขอเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ ากว่าสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่
ภูมิภาคเดียวกัน 

 
 
 

งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
ก. งบด าเนินการ            
๑. ค่าจ้าง      
๑.๑ เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน ๑ คน  ๒๔๖,๙๖๐ ๒๕๖,๘๓๘ ๒๖๖,๗๑๖ ๒๗๖,๕๙๕ ๒๘๖,๔๗๓ 
๑.๒ เงินค่าต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ คน  ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ 
๑.๓ เงินค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติจดัสรรเป็น
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ ๘,๕๐๐ 

๘๕,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ีเหลือจากจัดสรร จัดสรรให้
มหาวิทยาลยั ร้อยละ ๑๐ 

๘๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 

๔. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
5. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
หลักสตูร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

6. ค่าเดินทางไปราชการ (เยี่ยมนเิทศ) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
รวม (ก) ๕๔๙,๐๐๐ ๗๒๓,๘๗๘ ๗๓๓,๗๕๖ ๗๔๓,๖๓๕ ๗๕๓,๕๑๓ 
ข. งบลงทุน 

     

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) ๕๔๙,๐๐๐ ๗๒๓,๘๗๘ ๗๓๓,๗๕๖ ๗๔๓,๖๓๕ ๗๕๓,๕๑๓ 
จ านวนนักศึกษา  ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ๕๔,๙๐๐ ๓๖,๑๙๓ ๓๖,๖๘๗ ๓๗,๑๘๑ ๓๗,๖๗๕ 
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    หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน  ๓๗,๖๗๕ บาทต่อปี 
 

๓.๒ ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

(หลักสูตรใหม่) คณะพยาบาลศาสตร์ มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐,๒๙๐,๕๒๘ บาท และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอาย ุ(หลักสูตรใหม่) ตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๓,๕๐๓,๗๘๔ บาท  

หากค านวณเงินตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ ๔๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน 
จ านวนนักศึกษาท้ังหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 753,513.60/๘๐,๐๐๐ = 9.42 คน หรือนักศึกษาตลอดหลักสูตร 10 
คน ดังนั้น จึงมีจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปี เท่ากับ 5 คน  

ข้อสังเกต 
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็น

หลักสูตรใหม่ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงยังไม่มีผลการรับนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาค่าแนวโน้ม  

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ว่ามีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 9 คน เมื่อเทียบ
กับค่าเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90 หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับ
นักศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการรับนักศึกษาที่จ านวน 9 คน จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอด
หลักสูตร 10,290,528.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 
3,503,784.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 40,000 
บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 37,675.68 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมี
จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 9 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 20 คน  

ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการ
ตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 20 คน หรือปีละไม่
ต่ ากว่า 9 คน/ปีการศึกษา 

3.3 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เมื่อน า
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูล
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 189   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 10 คน/ปี จะมีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 15  
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับคณะแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวน
นักศึกษา ปีละ 201.5 

-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  :  8 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         =    204.5/8 
      =    25.56 
 จ านวนอาจารย์พึงมี   =    26 คน 
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หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  เท่ากับ 25.56 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 26 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะมี
อัตราก าลังอาจารย์ภายในคณะ ทั้งหมด จ านวน 35 คน (ลาศึกษาต่อจ านวน 5 คน และเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน หากพิจารณาภาระการสอนรายวิชาในหลักสูตร ภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี 
อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ จึงมีจ านวน
อาจารย์ที่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุ
แผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลคู่เทียบสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน 
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น จุดแข็งของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
4.7 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565) ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการร่างหลักสูตรเพ่ือขอเปิดหลักสูตร โดยได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและ
แผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567) มายังกองแผนงาน (อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว 
0604.๑๖.๑.๗/255๔ ลว. 6 ก.ย.64) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการเปิด
หลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1.1  ความส าคัญของหลักสูตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยมีปรัชญาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะกระบวนการวิจัยขั้นสูง สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขท่ีซับซ้อนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านสุขภาพของประเทศผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ 
(Public health Modernization) เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีจุดเน้นคือ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มีทักษะในกระบวนการวิจัยและการบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาอ่ืน โดยการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน บูรณาการการ
เรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาความแตกต่างและ
จุดเด่นของหลักสูตร โดยสรุปจุดเด่นของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที่มีความ
ซับซ้อนในพ้ืนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ 
ซึ่งมีลักษณะดังนี ้

  1) เน้นบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก สามารถเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

  2) ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงลึกและกว้าง ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและลดความซ้ าซ้อนในระบบสุขภาพ 
  จากการวิเคราะห์โอกาสการแข่งขัน พบว่า จุดแข็งของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ สถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย ์ 
          กรรมการพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการศึกษา มุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีงานท าแล้ว หลักสูตรมุ่งตอบสนองผู้เข้าศึกษาที่ต้องการเพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรภาครัฐ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ  (ศูนย์อนามัย 
ส านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯลฯ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ซึ่ งมีความประสงค์จะเพ่ิมพูน
ความรู้ และประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุขและการวิจัย ตลอดจนการเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน  

ทั้งนี้ หลักสูตรมีแผนในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับพ้ืนที่ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน
โดยตรงจากผู้รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น 

 1.2 การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
  1) ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 
          กรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ท าการส ารวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ จากผู้ตอบแบบ

ส ารวจ จ านวน 63 คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ              
(ศูนย์อนามัย ส านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯลฯ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศิษย์
เก่าที่ประกอบอาชีพส่วนตัว พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบส ารวจสนใจเข้าศึกษา ร้อยละ 80.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70.3 มีความสนใจศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 
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ร้อยละ 58.8 และสนใจเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ มากที่สุด ร้อยละ 92.2 สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 
มากที่สุด ร้อยละ 43.1 และส่วนใหญใ่ช้ทุนตัวเองในการศึกษา ร้อยละ 84.3  

 2) ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ท าการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 26 คน พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ร้อยละ 30.8 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ตอบแบบส ารวจคาดหวังทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) เมื่อจ าแนกคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นรายด้าน สามารเรียงล าดับความคาดหวังต่อบัณฑิตจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ (1) ความต้องการและคาดหวังต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 96.34 (2) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 93.33 (3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 90.93 (4) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 90.51 (5) 
ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ร้อยละ 88.40 และ (6) ด้านความรู้ร้อยละ 87.84 ตามล าดับ  

1.3 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) การ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  

 
โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
     1) แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต   

     2) แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

โครงสร้าง / หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2 
แบบ 1.1* แบบ 1.2 แบบ 2.1** แบบ 2.2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ/เลือก     
    ก. กลุ่มวิชาบังคับ     
    ข. กลุ่มวิชาเลือก                                           

- - จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวน 5 หน่วยกิต 
จ านวน 7 หน่วยกิต  

- 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ์               จ านวน 48 หน่วยกิต - จ านวน 36 หน่วยกิต - 
จ านวนหน่วยกิตรวม               ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต - ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต - 

หมายเหตุ :  
* แบบ 1.1 คือ  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
** แบบ 2.1 คือ ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.4  แผนการรับนักศึกษา: แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ตารางที่ 2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565-2569 
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ระดับชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

ชั้นปีที่ 1 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 
ชั้นปีที่ 2   2 10 2 10 2 10 2 10 
ชั้นปีที่ 3     2 10 2 10 2 10 
รวมจ านวนนักศึกษา 12 24 36 36 36 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

 - - 12 12 12 

 
1.5 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร              

        1) ประมาณการรายรับ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีงบประมาณ 2565-2569 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ 40,000 บาท x 2 ภาค
เรียน) 

   960,000 1,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
3 คน (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
,พนักงานเงินรายได้) 

 1,407,180   1,463,467  1,522,006  1,582,886   1,646,202  

- พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน =
((41,650+750)+(40,500+750)) 
x 12 เดือน 

1,003,800  1,043,952  1,085,710  1,129,138  1,175,304  

- พนักงานเงินรายได้ (ผลิตแพทย์เพิ่ม) 
+ ต าแหน่งวิชาการ 
(57,140+5,600+750) 

    403,380      419,515  436,296  453,748  470,898  

รวมรายรับ (บาท) 2,367,180 3,383,467 4,402,006 4,462,886 4,526,202 
     

จากตารางที่ 2 ภาพรวมของหลักสูตร มีรายรับทั้งสิ้น 19,141,741.00 บาท หากพิจารณาเฉพาะ
การผลิตบัณฑิตรายหัว พบว่า บัณฑิต 1 คน สามารถเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี โดยหลักสูตรมีรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 240,000 บาท หักรายรับเหลือจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีเป็นเงิน  80,007.82 บาท/คน/เทอม 
และรายรับจากเงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7,621,741 บาท 

  2) ประมาณการรายจ่าย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
ตารางที่ 4 ประมาณค่าใช้จ่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปีงบประมาณ 2565-2569 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ            
1.ค่าจ้าง           
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 3 คน 

1,407,180.00  1,463,467.20  1,522,005.89  1,582,886.12  1,646,201.57  

1.2 เงินค่าตอบแทนอาจารย์ในวัน
เสาร์และอาทติย์ (15 ช่ัวโมงx 400) 

72,000 144,000 216,000 216,000 216,000 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค
การศึกษาปกติจดัสรรเป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั   
(ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท x 2 
ภาคเรยีน) 

    96,000.00    192,000.00    288,000.00    288,000.00    288,000.00  

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ี
เหลือจากจดัสรร จดัสรรให้
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

    86,400.00    160,000.00    160,000.00    160,000.00   160,000.00  

4. จัดสรรใหเ้งินกองกลาง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

    77,760.00    155,520.00    233,280.00    233,280.00    233,280.00  

5. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร 

    20,000.00     20,000.00      20,000.00     20,000.00     20,000.00  

7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ์ (ค่าตอบแทนการสอบ
วิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น) 

 -    201,600.00    316,800.00    316,800.00    316,800.00  

รวมรายจ่าย (ก) 1,759,340.00  2,336,587.20  2,756,085.89  2,816,966.12  2,880,281.57  
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภณัฑ ์                    -                       -                       -                       -                       -    

รวม (ข)                    -                       -                       -                       -                       -    
รวมรายจ่าย (ก) + (ข) 1,759,340.00  2,336,587.20  2,756,085.89  2,816,966.12  2,880,281.57  
จ านวนนักศึกษา  12 24 36 36 36 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   146,611.67     97,357.80     76,557.94      78,249.06     80,007.82  

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 240,000 บาท 
 
เมื่อพิจารณารายรับ-รายจ่ายตลอด 5 ปี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระยะ 5 ปี  12,549,260 บาท (1) 
 รายรับต่อหัวในระยะ 5 ปี   19,141,741 บาท (2) 
ถัวเฉลี่ยรายจ่ายต่อหัว 5 ปี                            80,007  บาท 
จ านวนนักศึกษารวมที่คุ้มทุนในระยะ 5 ปี 36 คน  [(1)/ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสตูร] /5 ป ี
 เฉลี่ยปีละ          12 คน 

   โดยมีเงินคงเหลือจากการบริหารสุทธิ                  6,592,481 บาท  
เพราะฉะนั้น ในแต่ละปีหลักสูตรฯ ควรมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 12 คน จึงจะคุ้มทุน 

ตารางที่ 5 งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ            
1.ค่าจ้าง           
1.1 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 1 คน 

403,380.00  419,515.00  436,296.00  453,748.00  470,898.00  

1.2 เงินค่าตอบแทนอาจารย์ในวัน
เสาร์และอาทติย์ (15 ช่ัวโมงx 400) 

72,000 144,000 216,000 216,000 216,000 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค
การศึกษาปกติจดัสรรเป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั (ภาคการศึกษาละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน) 

 96,000.00    192,000.00    288,000.00    288,000.00    288,000.00  

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ี
เหลือจากจดัสรร จดัสรรให้
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 x 2 ภาค
เรียน 

 86,400.00    160,000.00    160,000.00    160,000.00   160,000.00  

4. จัดสรรใหเ้งินกองกลาง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 x 2 ภาค
เรียน 

 77,760.00    155,520.00    233,280.00    233,280.00    233,280.00  

5. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร 

 20,000.00     20,000.00      20,000.00     20,000.00     20,000.00  

7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ์ (ค่าตอบแทนการสอบ
วิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น) 

 -    201,600.00    316,800.00    316,800.00    316,800.00  

รวมรายจ่าย (ก)  755,540.00  1,292,635.00  1,670,376.00  1,687,828.00  1,704,978.00  
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภณัฑ ์                   -                       -                       -                       -                       -    

รวม (ข)                   -                       -                       -                       -                       -    
รวมรายจ่าย (ก) + (ข)  755,540.00  1,292,635.00  1,670,376.00  1,687,828.00  1,704,978.00  
จ านวนนักศึกษา  12 24 36 36 36 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา    62,961.67      53,859.79     46,399.33     46,884.11     47,360.50  

3) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
กองแผนงาน ขอเสนอผลการวิเคราะห์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และสาธารณสุข ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ี 1 หากพิจารณาประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณ

รายจ่ายในหลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบบุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน พบว่า หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข จะมีประมาณการรายรับจากการรับ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 19,141,741.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 12,549,260 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 40,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 240,000 บาท/
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ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 18 คน 
หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 36 คน 

           ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษา
วิเคราะห์ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับ
นักศึกษาเป็นไปตามคา่เป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 36 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 12 คน/ปีการศึกษา 

2) หลักสูตรควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพ่ืออัตราการตก
ออกกลางคันของนักศึกษาภายในหลักสูตร เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 36 คน 

กรณีที่ 2 หากพิจารณาประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณ
รายจ่ายในหลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบด าเนินงาน และงบลงทุน ไม่น างบบุคลากรในส่วนงบประมาณ
แผ่นดินมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร
จากงบประมาณแผ่นดิน) พบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 
จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 13,703,837.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 7,111,357.00 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 40,000 บาท/ภาคการศึกษา 
หรือคิดเป็น 240,000 บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวน
นักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 7 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 21 คน 
 4) อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เมื่อน าข้อมูล
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูล
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 983   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 มีค่าเท่ากับ 468   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามที่คณะเสนอ หาก
จ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 12 คน/ปี จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 34  
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมของกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์แล้ว จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ
การจ านวนนักศึกษา ปีละ 502 

-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  :  8 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         =    502/8 
      =    62.75 
 จ านวนอาจารย์พึงมี   =    63 คน 
 หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับคณะ พบว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  เท่ากับ 123.93 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 124 คน 
ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะมีอัตราก าลังอาจารย์ภายในคณะ ทั้งหมด จ านวน 77 คน และมีอาจารย์ผู้สอนที่ศูนย์แพทยศึกษา 
ชั้นคลีนิก ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และโรงพยาบาลศรีสะเกษ หากพิจารณาเฉพาะอาจารย์กลุ่ม
สาธารณสุข มีทั้งหมด 22 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน กับภาระการสอนในหลักสูตรและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พบว่า วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท จึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันสาขาวิชา
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เดียวกันได้ อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร” จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระยะ
ยาว แต่ในภาพรวมของกลุ่มสาธารณสุขจ านวนอาจารย์ที่พึงมียังไม่เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ เพ่ือลด
ผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว คณะควรมีแผนหรือมาตรการในการบริหารอาจารย์ภายในคณะและ
การบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อไป 

5) คุณสมบัติของอาจารย์  
          หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งจากกลุ่มวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์และกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 17 คน  
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน มีแผนการรับเข้าศึกษาตลอด 5 ปี จ านวนทั้งสิ้น 60 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สัดส่วนภาระงาน
อาจารย์ต่อนักศึกษาที่ให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เท่ากับ 1 : 5 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหรือที่เกี่ยวข้อง 

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุ
แผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2567)  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่เทียบสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
4.8 ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามบันทึกข้อความที่  

อว 0604.15.1/1287 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการ
ออกแบบและสถาปัตยกรรม (Innovative Design & Architecture Hub) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและงานช่างสู่การออกแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการ
ปฏิบัติงานจริงส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้แก่สถาบันและคณะอีกด้วย ซึ่ งเป็นการ
ด าเนินงานของคณะในด้านการออกแบบที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาอีสานงานช่างและ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานลุ่มแม่น้ าโขง สู่ความร่วมสมัยในงานออกแบบและงานสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิด  
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Isan: Design for All รวมทั้งเป็นการพลิกโฉมและปฎิรูประบบการศึกษา (Reinventing University) ของคณะ 
ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน 
1) สร้างเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมและงานช่างสู่การออกแบบ 
2) สร้างต้นแบบธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง

ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
1.2 พันธกิจหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 

1) ให้บริการทางด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและงานช่างสู่การสร้างสรรค์งานออกแบบ 

2) บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3) เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง

ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
 
 
 

1.3 ตราสัญลักษณ์หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 
 

 

I D A Innovative Design & Architecture Hub 

สีน้ าตาล สีประจ าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สีชมพู สีประจ าสาขาออกแบบนวัตศิลป์ 

รูปทรงโค้ง ความสามัคคีของการท างานในองค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
1.4 รูปแบบและขอบเขตการให้บริการหน่วยออกแบบนวัตกรรม 

หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ( Innovative Design & Architecture 
Hub) เป็นหน่วยงานให้บริการและให้ค าแนะน าด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม พร้อมกับเป็นจุดแสดงผลงาน
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษาทั่วไป การติดต่อประสานงานผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และการสร้าง
แพลตฟอร์มเพ่ือบริการผู้รับบริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้ 

1) บริการการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ นิเทศศิลป์ สิ่งทอและแฟชั่น และงานสถาปัตยกรรม 
2) บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
3) บริการให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม  
4) บริการการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง 

1.5 อัตราการให้บริการ 
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อัตราการให้บริการแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะงานที่ให้บริการ ภายใต้การบูรณาการกับ
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์และการให้บริการภายใต้การบูรณาการกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 กลุ่ม มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) บริการการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ นิเทศศิลป์ สิ่งทอและแฟชั่น และงานสถาปัตยกรรม 
บริการการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ นิเทศศิลป์ สิ่งทอและแฟชั่น และงานสถาปัตยกรรม 

แบ่งกลุ่มหมวดหมู่ออกตามลักษณะงานและรายละเอียดขอบเขตของชิ้นงาน ได้แก่ 1) การออกแบบฉลากสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ 2) การออกแบบบูธ ออกแบบเวทีและออกแบบนิทรรศการ 3) การออกแบบโบรชัวร์ (Brochure 
Design) ออกแบบใบปลิว (Leaflet Design) 4) การออกแบบหนังสือ ออกแบบสิ่งพิมพ์และแคตตาล็อก  
5) การออกแบบโลโก้ ออกแบบนามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย 6) การออกแบบสิ่งทอและเสื้อผ้า 7) ออกแบบ
เว็บไซต์ และ 8) การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

รายละเอียดขอบเขตงาน หน่วยนับ อัตราค่าบรกิาร (บาท) กลุ่มลูกค้า 
ภายใน ภายนอก 

1) การออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
1.1) ออกแบบฉลากสินค้า (เพื่อตดิบนตัวผลิตภัณฑ์) 1 ช้ิน 1,000 1,500 กลุ่มลูกค้าหลัก: 

กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน/หอการค้าอุบลราชธานี 
กลุ่มลูกค้ารอง:  
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)/บริษัท/
ห้างร้าน 

1.2) ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ชนิดซอง (หน้า-หลัง) 1 ช้ิน 2,000 2,500 
1.3) ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ชนิดกล่อง 1 ช้ิน 4,000 5,500 

2) การออกแบบบูธ ออกแบบเวทีและออกแบบนิทรรศการ 
2.1) ออกแบบบูธ (งาน Mock-up ตัวอย่างเสมือนจริง) 1 ช้ิน 8,000 10,000 กลุ่มลูกค้าหลัก: 

กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน/หอการค้าอุบลราชธานี 
กลุ่มลูกค้ารอง:  
ห้ า งสรรพสินค้ า เซนทรั ลพลาซา
อุบลราชธานี /ห้างร้านท่ีสนใจ 

2.2) ออกแบบพื้นที่จัดแสดงงาน  
(งาน Mock-up ตัวอย่างเสมือนจริง) 

1 ช้ิน 10,000 13,000 

2.3) ออกแบบเวท,ี ฉาก  
(งาน Mock-up ตัวอย่างเสมือนจริง) 

1 ช้ิน 12,000 15,000 

3) การออกแบบโบรชัวร์ (Brochure Design) ออกแบบใบปลิว (Leaflet Design) 
3.1) ออกแบบใบปลิว ขนาด A4 / หน้าเดยีว (Leaflet) 1 ช้ิน 1,000 1,500 กลุ่มลูกค้าหลัก: 

กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน/หอการค้าอุบลราชธานี 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
สถาบันการศึกษา/ผู้ประกอบการรายย่อย 

3.2) ออกแบบใบปลิว ขนาด A4 / หน้า-หลัง (Leaflet) 1 ช้ิน 2,000 2,500 
3.3) ออกแบบโบรชัวร์แผ่นพับ ขนาด A4 (Brochure) 1 ช้ิน 4,000 5,500 

4) การออกแบบหนังสือ/E-Book ออกแบบสิ่งพิมพ์และแคตตาล็อก 
4.1) ออกแบบปกหนังสือ (รวมปก หน้า-หลัง) 1 ช้ิน 3,000 4,000 กลุ่มลูกค้าหลัก: 

กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน/หอการค้าอุบลราชธานี 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
สถาบันการศึกษา/ผู้ประกอบการรายยอ่ย 
(SME) 

4.2) ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า, สื่อสิ่งพิมพ์ 1 - 8 หน้า 1 ช้ิน 6,000 7,000 
4.3) ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า, สื่อสิ่งพิมพ์ 8 - 16 หน้า 1 ช้ิน 10,000 12,000 
4.4) ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า, หนังสือ, สื่อสิ่งพิมพ์  
(ไม่เกิน 30 หน้า) 

1 ช้ิน 15,000 17,000 

5) การออกแบบโลโก้ ออกแบบคาแรคเตอร์ ออกแบบนามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย 
5.1) ออกแบบนามบตัร 1 ช้ิน 500 1,000 กลุ่มลูกค้าหลัก: 
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รายละเอียดขอบเขตงาน หน่วยนับ อัตราค่าบรกิาร (บาท) กลุ่มลูกค้า 
ภายใน ภายนอก 

5.2) ออกแบบโลโก้  ออกแบบคาแรคเตอร์  หรือ 
ออกแบบตราสัญลักษณ์ 

1 ช้ิน 2,000 3,000 สถาบันการศึกษา/ผู้ประกอบการราย
ย่อย (SME)/บริษัท/ห้างร้าน 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/บุคคลที่สนใจ 

5.3) ออกแบบกระดาษหัวจดหมาย, ซองจดหมาย, ซอง
ใส่เอกสาร 

1 ช้ิน 500 1,000 

5.4) ออกแบบโลโก้, ออกแบบนามบัตร 1 ช้ิน 3,000 4,000 
6) การออกแบบสิ่งทอและเสื้อผ้า 

6.1 ออกแบบ ร่างแบบหรือจดัวางรูปแบบพร้อมตดัเย็บ  
(หมายเหตุ: แก้ไขแบบไม่เกิน 3 ครั้ง) 
 

1 
Collection 
คือ 10 ชุด 

ตกลงราคา 
(ขึ้นอยู่กบัความยาก
ง่ายในการท างาน) 

กลุ่มลูกค้าหลัก: 
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ /
สมาคมช่างเสื้อแห่งประเทศไทย/
สมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย/
กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)/บริษัท/
ห้างร้าน/บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 

6.2 ตัดเย็บ เสื้อ 
  กางเกง 
  กระโปรง 
  ชุดเดรสสั้น 
  ชุดเดรสยาว 

1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 

ตกลงราคา 
(ขึ้นอยู่กบัความยาก
ง่ายในการท างาน) 

6.3 ให้ค าปรึกษาหรือให้บรกิารวิชาการ ตามความถนัด 6-8 ช่ัวโมง อัตราตามหน่วยงาน 
ราชการก าหนด 

7) การออกแบบเว็บไซต์ 
7.1) จดทะเบียน Domain Name .com, .net ฟรี 1 ป ี
7.2) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk Space/Host) 300 MB 
7.3) สร้าง Email Account ภายใต้ช่ือเว็บไซต์ของท่าน 
7.4) ออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกใจท่าน ก่อนขึ้นออนไลน์เว็บจริง 
7.5) ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ด้วย CSS (ตามหลัก SEO) 
7.6) ตกแต่งเว็บไซต์ดว้ยภาพ Graphic ที่สวยงามไม่เหมือนใคร 
7.7) ตกแต่งเว็บไซต์ด้วย Flash Banner ส่วนหัว 
7.8) ระบบแบบฟอร์มการติดต่อส่งตรงเข้า Email 
7.9) ใส่ข้อมูลในหน้าเว็บเพจ HTML พร้อมตกแต่งไม่เกิน 

10 หน้า 

 มีให้บริการทั้งหมด 
เริ่มต้นท่ี  

40,000 บาท 

กลุ่มลูกค้าหลัก: 
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)/บริษัท/
ห้างร้าน 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

8) การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม 
8.1 ออกแบบ (Sketch Design) เฟอร์นิเจอร์, ของท่ี
ระลกึประเภทต่าง, กระเป๋าหรืออืน่ๆ 

(1) ร่างแบบหรือจดั Artwork ขนาดไมเ่กิน 29.7 
x 42 ซม. (A3) 

(2) ร่างแบบหรือจดั Artwork ขนาดไมเ่กิน 59.4 
x 42 ซม. (A2) 

(3) ร่างแบบหรือจดั Artwork ขนาดไมเ่กิน 59.4 
x 84 ซม. (A0) 

8.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ Perspective 3D 
(ปรับแก้ไขงานได้ 4 ครั้ง) 
8.3 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ Perspective 3D (ปรับแก้ไข
งานได้ 3 ครั้ง) กรณีที่ลูกค้ามีรูปแบบงานคร่าวๆหลังจาก

 
 

1 แบบ/ช้ิน 
 
 

1 แบบ/ช้ิน 
 

1 แบบ/ช้ิน 
 

1 ชุด (ภาพ) 
 

1 ชุด (ภาพ) 
 

 
 

1,000 
 
 

1,500 
 

2,500 
 

5,500 
 

1,500 
 

 
 

1,500 
 
 

2,000 
 

3,000 
 

5,500 
 

2,500 
 

กลุ่มลูกค้าหลัก: 
กรมอุตสาหกรรม ภาค 7/กรมพัฒนา
ชุมชน/หอการค้าอุบลราชธานี 
 
 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)/บริษัท/
ห้างร้าน 
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รายละเอียดขอบเขตงาน หน่วยนับ อัตราค่าบรกิาร (บาท) กลุ่มลูกค้า 
ภายใน ภายนอก 

รับรายละเอียดเมื่อสรปุแบบแล้ว จะจัดส่ง CD เพื่อส่งงาน
ในล าดับต่อไป 
8.4 Model 3D (ต้นแบบ 3 มิติ)  
(1) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(2) เครื่องประดับ 
(3) เฟอร์นิเจอร์  
(4) Event and Booth  
งานที่ลูกค้าได้รับ มีดังนี้  Presentation (Plan, Front, 
Side, Perspective รวม 4 ภาพ) งานเก็บรายละเอียด
พร้อมก าหนดขนาดและวัสดุตามความเหมาะสมพร้อม
ไฟล์งาน 
8.5 จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายในการออกแบบและกระบวนการผลิต  
8.6 ออกแบบและจัดท าต้นแบบประเภทต่าง ๆ ตามตก
ลงขึน้อยู่กับความยากง่าย 
8.7 ให้ค าปรึกษาหรือให้บริการวิชาการ ตามความถนัด 

 
 
 

1 ชุด (ภาพ) 
1 ชุด (ภาพ) 
1 ชุด (ภาพ) 
1 ชุด (ภาพ) 

 
 
 
 

1 แบบ/ช้ิน 
 

1 แบบ/ช้ิน 
 

6-8 ช่ัวโมง 

 
 
 

3,500 
2,500 
2,500 
5,000 

 
 
 
 

ตกลงราคา 
 

ตกลงราคา 
 

อัตราตาม
หน่วยงาน
ราชการ 

 
 
 

5,000 
4,000 
3,500 
7,000 

 
 
 
 

ตกลงราคา 
 

ตกลงราคา 
 

อัตราตาม
หน่วยงาน
ราชการ 

หมายเหตุ: รายการที่ 1-8 แก้ไขแบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือตามเงือนไขที่ก าหนด 
  

ทั้งนี้อาจมีการปรับเพ่ิม หรือลดอัตราค่าบริการโดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและการ
ตกลงราคา รวมทั้งการให้บริการจะต้องด าเนินการเสนอราคาตามข้ันตอน 

2) บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
การให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564-2565 มี

การด าเนินงานจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 7 โครงการ ในรูปแบบ Onsite จ านวนผู้เข้าร่วม 155 คน และ
รูปแบบ Online จ านวนผู้เข้าร่วม 450 คน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในปีงบประมาณ 2564-2565 

ชื่อโครงการ/ 
หลักสูตรระยะสั้น 

กลุ่มลูกค้า รูปแบบ ค่าลงทะเบียน จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประมาณการรายรับ 
สุทธิ (ไม่หกัค่าใชจ้่าย) 

1) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้
พระน าฮอย มูนมังศิลปะพื้น
ถิ่นอีสาน 

กลุ่มลูกค้าหลัก: คุณครูศิลปะ อาจารย์ด้าน
สถาปัตยกรรมอีสาน 

onsite 3,000 บาท 25 คน 75,000 บาท 

กลุ่มลูกค้ารอง: นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 

online 1,500 บาท 50 คน  

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะอีสานสร้างสรรค์ 

กลุ่มลูกค้าหลัก: คุณครูศิลปะ อาจารย์ด้าน
สถาปัตยกรรมอีสาน 

onsite 3,000 บาท 25 คน 75,000 บาท 

กลุ่มลูกค้ารอง: นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 

online 1,500 บาท 50 คน  

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สิ่งทอสร้างสรรค์ (Creative 
Textile) 

กลุ่มลูกค้าหลัก : หน่วยงานด้านสิ่งทอ/
ผู้ ประกอบการรายย่ อยด้ านสิ่ งทอ/ผู้
ประกอบอาชีพอิสระด้านสิ่งทอ 

onsite 3,000 บาท 25 คน 75,000 บาท 
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ชื่อโครงการ/ 
หลักสูตรระยะสั้น 

กลุ่มลูกค้า รูปแบบ ค่าลงทะเบียน จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประมาณการรายรับ 
สุทธิ (ไม่หกัค่าใชจ้่าย) 

กลุ่มลูกค้ารอง: นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 

online 1,500 บาท 50 คน  

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภูมิปัญญางานช่างอีสานสู่
การออกแบบกราฟิก ( Isan 
wisdom for graphic design) 

กลุ่มลูกค้าหลัก: ผู้ประกอบการรายย่อย
ด้านออกแบบกราฟิก/ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระด้านออกแบบกราฟิก 

onsite 3,000 บาท 25 คน 75,000 บาท 

กลุ่มลูกค้ารอง: นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 

online 1,500 บาท 50 คน  

5) โครงการอบรมการสร้าง
ความรู้ทาง สถาปัตยกรรม
และกา รตกแต่ งภ าย ใน
เบื้องต้น 

กลุ่มลูกค้าหลัก: นักศึกษา /บุคคลทั่วไปที่
สนใจด้านการตกแต่งภายใน 

onsite 3,000 บาท 25 คน 75,000 บาท 

กลุ่ มลู กค้ ารอง : ผู้ รับ เหมาก่อสร้ างที่
ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการตกแต่ง
ภายใน 

online 1,500 บาท 50 คน  

6) โครงการติวความถนัด
ลายเส้น PAT 4 สถาปัตยกรรม 
และติวสีน้ าเบื้องต้น (ม.ต้น-
ปลาย) 

กลุ่มลูกค้าหลัก: นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

online 500 บาท 200 คน 100,000 บาท 

กลุ่มลูกค้ารอง: นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 

    

7) โครงการสอนศิลปะและ
ลายเส้น มัธยมต้น/ปลาย 

กลุ่มลูกค้าหลัก: นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

onsite 5,000 บาท 30 คน 150,000 บาท 

 
3) บริการให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม  
การบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ งานที่

ปรึกษาทางสถาปัตยกรรมหรือควบคุมงานก่อสร้างการคิดค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมอ้างอิงจาก 
กฎกระทรวงราชกิจจานุเบกษาก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2560 (หน้า31 เล่ม 134 ตอนที่ 86 ราชกิจจานุเบกษา 23 สิงหาคม 2560) บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทงาน/รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

กลุ่มลูกค้า 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม 
  1) ออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ควบคุมก่อสร้าง 

 
1.1) ขนาดเล็ก (<50) 
1.2) ขนาดกลาง (50<250) 
1.3) ขนาดใหญ่ (250<750) 
1.4) ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 

(750<2,500) 
1.5) ขนาดพิเศษระดับที่สอง 

(2,500<5,000) 
1.6) ขนาดพิเศษระดับที่สาม 

(<2,500) 
2.1) ขนาดเล็ก (<50) 
2.2) ขนาดกลาง (50<250) 
2.3) ขนาดใหญ่ (250<750) 

 
4.5 
4 

3.5 
 

3 
 

2.5 
 

1.5 
 

4.5 
4 

 
6.5 

5.25 
4 
 

3.5 
 

3 
 

2.5 
 

6.5 
5.25 

 
8.5 
7 
6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

8.5 
7 

 
กลุ่มลูกค้าหลัก: 
สถาปนิกตะเข็บโขง/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/ส านักงาน
โ ย ธ า ธิ ก า ร แล ะผั ง เ มื อ ง จั งห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี / เ ท ศบ า ลจั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี / ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กลุ่มลูกค้ารอง: 
ผู้ ป ระกอบการร ายย่ อย  ( SME)/ 
บริษัท/ห้างร้าน/บุคคลทั่วไปที่สนใจ 



- 70 - 

ประเภทงาน/รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

กลุ่มลูกค้า 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
2.4) ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 

(750<2,500) 
2.5) ขนาดพิเศษระดับที่สอง 

(2,500<5,000) 
2.6) ขนาดพิเศษระดับที่สาม 

(<2,500) 

3.5 
3 
 

2.5 
 

1.5 

4 
3.5 

 
3 
 

2.5 

6 
5 
 

4 
 

3 

4) บริการการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง  
กรณีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก ต้องการฝึกงาน ณ หน่วยออกแบบนวัตกรรม

การออกแบบและสถาปัตยกรรม มีค่าบริการเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ในอัตรา 500 บาทต่อคน 
1.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ข้อมูลอ้างอิง: มติสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งท่ี 7/2555 วนัเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในท่ีมีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 

หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม บริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารหน่วย
นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบายและทิศทางการบริหาร
หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ปรึกษา 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธาน 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    รองประธาน 
(4) ผู้จัดการโครงการบริการออกแบบผลิตภัณฑ์และนิเทศศิลป์ กรรมการ 
(5) ผู้จัดการโครงการบริการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  กรรมการ 
(6) ผู้จัดการโครงการบริการออกแบบสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
(7) ผู้จัดการโครงการบริการอบรมหลักสูตรระยะสั้น   กรรมการ 
(8) บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานแผน   เลขานุการ 
(9) บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ส านักงานเลขานุการ

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารบุคคล
3. งานคลังและพัสดุ
4. งานแผนและงบประมาณ
5. งานประกันคุณภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ
6. งานส่งเสริมการวิจัย

บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

7. งานบริการการศึกษา
8. งานพัฒนานักศึกษา
9. งานคอมพวิเตอร์และ

เครือข่าย
10. ศูนย์บริการวิชาการ

กลุ่มวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์

กลุ่มวิชาการออกแบบ
สิ่งทอและแฟช่ัน

หน่วยนวัตกรรมการ
ออกแบบและสถาปตัยกรรม
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยฯ มีดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายและแผนงานการด าเนินงานของหน่วยฯ เพ่ือหารายได้ให้สอดคล้องตามพันธ

กิจและขอบเขตการให้บริการของหน่วย 
2) ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานของโครงการ/งานให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับลักษณะโครงการ/งาน และก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าให้แก่ผู้จัดการโครงการออกแบบฯ 
4) จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ รายไตรมาสและ

จัดท ารายงานประจ าปี 
1.7 การบริหารจัดการโครงการ/งานที่ได้รับผ่านหน่วยนวัตกรรมฯ 

1) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/งาน 
ผู้จัดการโครงการบริการออกแบบฯ เป็นผู้รับผิดชอบเขียนโครงการหรือเป็นผู้ประสานงาน

หลักตัวแทนหน่วยฯ ในการติดต่อโครงการกับผู้รับบริการหน่วยงานภายในและภายนอก โดยตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องของเนื้อหาโครงการ/งาน กับการให้บริการของหน่วยฯ ศักยภาพของการด าเนินงานและตกลงอัตรา
ค่าบริการ พร้อมทั้งพิจารณาคณะท างาน (อาจารย์ทุกคนในคณะ) ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เข้ากับบริบทของ
โครงการ/งาน และความต้องการของผู้รับบริการ เสนอโครงการเพ่ือให้คณบดีอนุมัติโครงการ/งาน ภายใต้กรอบ
วงเงินที่ไม่เกินอ านาจอนุมัติ หากโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ให้น าเข้า
หารือคณะกรรมการหน่วยฯ เพ่ือให้เหตุผลความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ/งาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 
2) แนวทางการจัดสรรค่าตอบแทน 
การจัดสรรค่าตอบแทนให้กับคณะท างาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพ มีแนวทางการจัดสรรแบ่งเป็น 60:30:10 ดังนี้ 
- ร้อยละ 60 ของรายได้ท่ีได้รับ จัดสรรให้เป็นค่าด าเนินการโครงการ/งาน (กรณีที่ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการคงเหลือให้น าไปเข้าเป็นรายได้ของหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมต่อไป) 
- ร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับ จัดสรรเป็นรายได้ของหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและ

สถาปัตยกรรม 
- ร้อยละ 10 ของรายได้ที่ได้รับ จัดสรรเป็นค่าตอบแทนของคณะท างาน โดยมีแนวทางการ

จัดสรรค่าตอบแทนของคณะท างาน น ามาคิดเป็น ร้อยละ 100 และจัดสรร ดังนี้ 
ประเภทค่าตอบแทน กรณีผู้จัดการโครงการบริการ

ออกแบบ ไม่ได้ด าเนินการเอง 
กรณีผู้จัดการโครงการบริการ

ออกแบบ ด าเนินการเอง 
1) ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการบริการออกแบบฯ ร้อยละ 10 ร้อยละ 60 
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2) ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 30 
3) ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุนโครงการทั้ง 3 ฝ่าย ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

1.8 บุคลากร 
บุคลากรของหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการหน่วยฯ จ านวน 7 คน 
2) คณะท างานงานประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์

หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต จ านวน 13 คน 
3) บุคลากรสายสนับสนุนงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป จ านวน 3 คน 

1.9 ประมาณการรายได้ของหน่วยฯ 
ประมาณการรายได้ของหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2568  
รายการ ปีงบประมาณ/จ านวนเงิน (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1) เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ/หลักสูตร

ระยะสั้น/คอร์สออนไลน์ 
625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 

2) เงินการรับงานออกแบบ หรือสถาปัตยกรรม ฯลฯ 250,000 350,000 450,000 550,000 750,000 
3) เงินอ่ืนๆ (ผลิตภัณฑ์ หนังสือ ฯลฯ) 20,000 24,000 40,000 50,000 60,000 

รวม 895,000 1,005,000 1,115,000 1,225,000 1,435,000 
1.10 แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานของหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมายการด าเนินงาน 
2564 2565 2566 2567 2568 

1) จัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม และจัดท า
ประกาศอัตราค่าบริการ 

ครั้ง 1 1 - - - 

2) โครงการจัดท าแผนการตลาด แผนการประชาสัมพันธ์และเว็บไซด/์สือ่
ออนไลน์ (Facebook/line) หน่วยนวัตกรรม 

ครั้ง 1 2 2 2 2 

3) การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยนวัตกรรม  ครั้ง 1 2 2 2 2 
4) ด าเนินการรับงาน ครั้ง 1 10 15 20 25 

1.11 เป้าหมายผลผลิต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยฯ เพ่ือพัฒนาให้หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 

มีประสิทธิภาพ ให้บริการด้านการออกแบบ สามารถด าเนินงานวิจัยด้านการออกแบบ โครงการบริการวิชาการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยมีตัวชี้วัด
ในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) รายได้สุทธิ 
2) จ านวนโครงการ/งานท่ีมาใช้บริการ (leading indicator) 
3) จ านวนนักศึกษาฝึกงานท่ีมาฝึกงานท่ีหน่วยฯ 
4) จ านวนอาจารย์ที่มาช่วยปฏิบัติงานท่ีหน่วยฯ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
2) ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3) ร้อยละของผู้รับบริการที่กลับมาใช้บริการซ้ า 
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ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และสนับสนุนการ
ด าเนินงานพันธกิจและนโยบายในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและ
สถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของคณะต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสว่นราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
3. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2543 
4. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2562 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติจัดตั้ง
หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือจักน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดท า
ประกาศเรื่องอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ด าเนินการหน่วย

นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมในรูปแบบโครงการบริการวิชาการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
5.1 การก าหนดแบรนด์ (Branding) เพื่อยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป้าประสงค์ที่ ๔ 
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สื่อสารองค์กร และด าเนินงานผ่าน 3 คณะท างาน ประกอบไปด้วย คณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ คณะท างาน
สื่อสารภายนอก และคณะท างานสื่อสารภายใน  

ในการนี้ คณะท างานสื่อสารองค์กร ได้ด าเนินการก าหนดแบรนด์ (Branding) เพ่ือยกระดับการ
สื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการผ่านกระบวนการดังดังต่อไปนี้ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร วันที่ 2 เมษายน 2564 
วิทยากรโดยคุณกฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
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2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรม (DNA) และการสร้างแบรนด์ (Branding) เพ่ือ
ยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  

3. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายนอก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
4. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
5. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ทั้งนี้  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดแบรนด์ (Branding) เพ่ือยกระดับการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ และเสนอบรรจุแนวคิดในการจัดท าแผนการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้   
 “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน    
 Ubon Ratchathani University: Sharing the Future with the Community” 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายนอก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมตใิห้

ความเห็นชอบ 
2. ประชุมคณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติ

ให้ความเห็นชอบ 
3. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติให้

ความเห็นชอบ 
4. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาหวิทยาลัย ก่อนการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2.4/212 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการก าหนดแบรนด์ (Branding) เพ่ือ
ยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  
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 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 19/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


