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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 20/2564  

วันอังคารที่ 2 พฤศจกิายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ ์ กาวาฬ กรรมการ 
๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๙. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๐.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๑. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๒. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิ

ทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

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

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๒๐.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๒๑.  (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ กรรมการ 
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๒๒.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผศ.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ กรรมการ 
๒๓.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๔.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๕.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๖.  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการ 

๒๗.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๘.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้   ประธานสภาอาจารย์ 
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๓. นายเพลิน วิชัยวงศ์   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ 
๔. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม  

ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง  ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 และฝ่ายเลขานุการได้อัพ
โหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งท่ีประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,262,286 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสอง
ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรร จ านวน 34,206,110.41 บาท 
(สามสิบสี่ล้านสองแสนหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 กันยายน 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 กันยายน 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 

วันที่  31 กันยายน 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 

วันที่  31 กันยายน 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 

3.2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  เสนอที่ประชุม อ้างถึงมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะ/
วิทยาลัยทบทวนแผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567) โดยพิจารณาจากผลการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 ส าหรับคณะที่มีการปรับลดจ านวนการรับเข้าศึกษาขอให้ชี้แจงเหตุผลหรือรายละเอียดในการ
ปรับแผนการรับเข้าศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนประมาณการจ านวนนักศึกษาและประมาณ
การรายได้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเนื่องจากหลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558) 
เป็นจ านวนมาก อาจส่งผลให้ข้อมูลจ านวนการรับนักศึกษาระหว่างฝ่ายวิชาการกับกองแผนงานมีความ
คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกัน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

 กองแผนงาน ขอสรุปผลการทบทวนแผนการรับนักศึกษาในภาพรวมมหาวิทยาลัย  
เพ่ือประกอบการด าเนินงานในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือยืนยันจ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ที่จะด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๖5 - ๒๕๖๗ จ าแนกราย
หลักสูตรและระดับการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทบทวนแผนการรับจากคณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย ผลการทบทวนแผนการรับ หมายเหตุ 

คณะเภสัชศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกท่ี อว.0604.11/6275 
ลว.12 ก.ค.2564 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกท่ี อว.0604.16.1.7/ 

00071 ลว.8 ก.ค.2564 
คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ ผ่านมติที่ประชุมกรรมการสภาการ

พยาบาล ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 
20 กรกฎาคม 2563 (เปิดหลักสูตร
ระยะสั้น Non Degree) 

คณะเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกท่ี อว.0604.6.1/ 

3692 ลว.12 ก.ค.2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.8/1952 

ลว.14 ก.ค.2564 และ บันทึกที่อว.
0604.8/2259 ลว.1 ก.ย.2564 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยืนยันข้อมูลแผนการรับเดิม ประสานทางโทรศัพท์ 
คณะนิติศาสตร์ ยืนยันข้อมูลแผนการรับเดิม ประสานทางโทรศัพท์ 
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คณะ/วิทยาลัย ผลการทบทวนแผนการรับ หมายเหตุ 

คณะรัฐศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.4/2636 
ลว.2 ก.ค.2564 

คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.7/9304 
ลว.12 ต.ค.2564 (ปรับปรุงข้อมูล
เพิ่มเติม) 

คณะบริหารศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกท่ี อว.0604.13/4154 
ลว.27 ก.ค.2564 

คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับ อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.9/6705 
ลว.22 ก.ค.2564  

จากตารางที่ 1 ผลการทบทวนแผนการรับจากคณะ/วิทยาลัย พบว่า มีคณะยืนยันข้อมูลแผนการ
รับเดิม จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ นอกจากคณะ/
วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นมีการปรับปรุงข้อมูลแผนการรับระหว่างปีการศึกษา 2565 -2567 โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงข้อมูลแผนการรับจ าแนกเป็นรายคณะ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 สาเหตุหรือรายละเอียดในการปรับปรุงแผนการรับจ าแนกรายคณะ 

คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุหรือรายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 
นักศึกษา 
ตามสภา
วิชาชีพ
ก าหนด 

การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ 

ปรับ
ระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ 1 
 

1 
 

-  การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
-  วท .ม .วิทยาการทางผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเภสัชภัณฑ์  ขอบรรจุ
หลั กสู ต ร ในปี ก ารศึ กษา  2565 
จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 
10 คน (อยู่ระหว่างกระบวนการร่าง
ห ลั ก สู ต ร  ก่ อ น น า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุ
หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2566) 
ปรับ FTES ตามสภาวิชาชีพก าหนด 
ได้แก่  
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1 
 

- - 1 การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต ขอบรรจุ
หลั กสู ต ร ในปี ก ารศึ กษา  2565 
จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 
12 คน (ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  8 /2564 วั น เ ส าร์ที่  25 
กันยายน 2564 มอบคณะกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร  เ พื่ อ ใ ห้
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุหรือรายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 
นักศึกษา 
ตามสภา
วิชาชีพ
ก าหนด 

การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ 

ปรับ
ระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

ข้ อ เ สนอแนะ ในด้ าน โครงสร้ า ง
หลักสูตร ตลาดแรงงาน ข้อมูลอื่นๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ก่ อ น น า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุ
หลักสูตรใหม่ต่อไป)  
ปรับระยะเวลาการรับนักศึกษา ได้แก่ 
- ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ ก าหนดการจาก
เดิมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564
จ านวนการรับปีการศึกษาละ 5 คน 
เป็นในปีการศึกษา 2565 จ านวนการ
รับปีการศึกษาละ 3 คน (อนุมัติจากท่ี
ประ ชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  
2/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2557 เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2565) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
 

- -  การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
-  ประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล 
(Non Degree) จ านวนการรับ 80 คน 
(อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  ๓ /๒๕๖4  วั น เ ส าร์ ที่  ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๔) 
- พย.ม.การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุขอบรรจุหลักสูตรในปี
การศึกษา 2565 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 10 คน (ท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 8/2564 วัน
เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 มอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในด้านโครงสร้าง
หลักสตูร ตลาดแรงงาน ข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาบรรจุ
หลักสตูรใหมต่่อไป) 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 - 5  การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
วท.บ.เกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิตัล 
ขอบรรจุหลักสูตรในปีการศึกษา 
2565 จ านวนการรั บตามแผนปี
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุหรือรายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 
นักศึกษา 
ตามสภา
วิชาชีพ
ก าหนด 

การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ 

ปรับ
ระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

การศึกษาละ 50 คน (อนุมัติจากที่
ป ระ ชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ค รั้ ง ที่  
7/2564 วันเสาร์ที่  29 สิงหาคม 
2564) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 6 11  ปรับ FTES ตามสภาวิชาชีพก าหนด 
ได้แก่  
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
- วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
- วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะรัฐศาสตร์ - - 1  ปรับปรุงข้อมูลตาม มคอ.2 
- รศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 - 11  การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- วทบ.วิทยาการและวิศวกรรมพัสดุ 
ขอบรรจุหลักสูตรในปีการศึกษา 
2566  จ านวนการรับตามแผนปี
การศึกษาละ 50 คน (อยู่ระหว่าง
กระบวนการร่างหลักสูตรก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุ
หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2566) 

คณะบริหารศาสตร์ 3 - 6  การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุ ป ท า น  ขอบ ร ร จุ หลั ก สู ต ร ในปี
การศึกษา 2565 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 80 คน 
- บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุ ป ท า น  ขอบ ร ร จุ หลั ก สู ต ร ในปี
การศึกษา 2565 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 30 คน 
- ปร.ด.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุ ปทาน  ขอบร รจุ หลั ก สู ต ร ในปี
การศึกษา 2565 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 10 คน 
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุหรือรายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 
นักศึกษา 
ตามสภา
วิชาชีพ
ก าหนด 

การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ 

ปรับ
ระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2564 วันเสาร์ที่  25 กันยายน 
2564 มอบคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ทั้ง 3 
หลักสูตร ในด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ตลาดแรงงาน ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาบรรจุหลักสูตรใหม่ต่อไป)  

คณะศิลปศาสตร์ 3 - 6 2 การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- ศศ.บ.การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ขอบรรจุ
หลักสตูรในปีการศึกษา 2565 
จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 
50 คน(อนุมตัิจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๕/๒๕๖4 วัน
เสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
- ศศ.บ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ขอบรรจุ
ห ลั ก สู ต ร ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2565 
จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 
50 คน  (อนุมัติ จากที่ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖4 วันเสาร์
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
-  ปร .ด .สาขาวิ ชานวัตกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว และบริ ก า ร  ขอบรรจุ
หลั กสู ต ร ในปี ก ารศึ กษา  2566 
จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 
5 คน (อยู่ระหว่างกระบวนการร่าง
หลักสูตรก่อนน าเสนอสภา เพื่อบรรจุ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2566)  
ปรับระยะเวลาการรับนักศึกษา ได้แก่ 
- ศศ.ม.สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการ
พัฒนา ก าหนดการรับเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2566 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 10 คน (อนุมตัิ
จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุหรือรายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 
นักศึกษา 
ตามสภา
วิชาชีพ
ก าหนด 

การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ 

ปรับ
ระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

๑1/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒) 
- ปร.ด.สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการ
พัฒนา ก าหนดการรับเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2566 จ านวนการรับตาม
แผนปีการศึกษาละ 5 คน 
(อนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑1/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒) เริ่มรับนักศึกษาปี 
พ.ศ.2566 

 

 จากตารางที่ 2 สาเหตุหรือรายละเอียดในการปรับปรุงแผนการรับของคณะ ได้แก่ การบรรจุ
หลักสูตรใหม่, การปรับสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก าหนด และการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบ โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 39 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 หลักสูตร            ระดับปริญญาโท 
จ านวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ จ านวน 14 
หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จ านวน 5 หลักสูตร  

 จากสาเหตุและรายละเอียดในการปรับแผนการรับเข้าศึกษาของคณะ/วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อรวมกับแผนการรับในสาขาวิชาเดิมแล้ว สามารถสรุปจ านวนแผนการรับนักศึกษาการทบทวน ปี พ.ศ. 2565 -
2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564) จ าแนกคณะและระดับการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3 สรุปจ านวนการรับนักศึกษาจากการทบทวนแผนของคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 -2567 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564) จ าแนกคณะและระดับการศึกษา 

คณะ ระดับการศึกษา 
แผนจ านวนการรับนักศึกษา รายปีการศึกษา (คน) 

แผน 2565 แผน 2566 แผน 2567 

คณะเกษตรศาสตร์ 

Non Degree 300 300 300 
ตร ี 435 435 435 
โท 37 37 37 
เอก 12 12 12 
รวม 784 784 784 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ตร ี 570 620 625 
โท 65 65 65 
เอก 15 15 15 
รวม 650 700 705 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตร ี 540 540 540 
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คณะ ระดับการศึกษา 
แผนจ านวนการรับนักศึกษา รายปีการศึกษา (คน) 

แผน 2565 แผน 2566 แผน 2567 
โท 37 37 37 
เอก 19 19 19 
รวม 596 676 676 

คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ตร ี 105 105 105 
รวม 105 105 105 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ตร ี 123 123 123 
โท 20 20 20 
เอก 5 5 5 
รวม 148 148 148 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

Non Degree 80 80 80 
ตร ี 100 100 100 
โท 10 10 10 
รวม 190 190 190 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ตร ี 224 224 224 
โท 18 19 15 
เอก 15 15 15 
รวม 257 258 254 

คณะศิลปศาสตร์ 

ตร ี 900 900 900 
โท 25 25 25 
เอก 5 10 10 
รวม 930 935 935 

คณะบริหารศาสตร์ 

ตร ี 830 850 850 
โท 65 65 65 
เอก 10 10 10 
รวม 905 925 925 

คณะนิติศาสตร์ 
ตร ี 400 400 400 
รวม 400 400 400 

คณะรัฐศาสตร์ 
ตร ี 420 420 420 
รวม 420 420 420 

มหาวิทยาลัย 

non 380 380 380 
ตรี 4,672 4,742 4,742 
โท 267 268 264 
เอก 81 86 86 
มหาวิทยาลัย 5,400 5,476 5,472 

จากตารางที่ 3 จ านวนการรับนักศึกษาจากการทบทวนแผนของคณะ/วิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 
12 ตุลาคม 2564) สามารถจ าแนกกลุ่มสาขาวิชาแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 -2567 จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา 

 
จากแผนภูมิที่ 1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 -2567 จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา พบว่า 

กลุ่มสาขาวิชาที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 -2567 จ าแนกระดับการศึกษา  
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จากแผนภูมิที่ 2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 -2567 จ าแนกระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรี รองลงมา คือ Non-Degree, ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามล าดับ และมีสัดส่วนแผนการรับเข้าศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 3  
 เมื่อพิจารณาสถิติแนวโน้มผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับ

ย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) สามารถแสดงแนวโน้ม จ าแนกระดับการศึกษา จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา 
ดังแผนภูมิที่ 3 - 5 
แผนภูมิที่  3 สถิติแนวโน้มผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี  
(ปีการศึกษา 2560-2564) 

 
จากแผนภูมิที่ 3 สถิติผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี 

(ปีการศึกษา 2560-2564) พบว่า ในปีการศึกษา 2560-2561 มีแนวโน้มผลการรับสูงกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนปี
การศึกษา 2562-2564 มีแนวโน้มผลการรับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อพิจารณาแนวโน้มแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี 
จะมีแผนการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 4,836 คน และมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 4,547 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 94 ของค่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการรับนักศึกษาเปรียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-
2564) จ าแนกระดับการศึกษา 

 
จากแผนภูมิที่ 4 ผลการรับนักศึกษาเปรียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับ ข้อมูลย้อนหลัง       

5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีผลการรับนักศึกษามากท่ีสุด 
คือ ระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผล
การรับย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ระดับปริญญาตรี จะมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 4 ,462 คน, ระดับปริญญาโท 
จะมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 94 คน และระดับปริญญาเอก จะมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 19 คน 

 
 

แผนภูมิที่ 4 ผลการรับนักศึกษาเปรียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-
2564) จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา 

 

2560 2561 2562 2563 2564
ปริญญาตรี 4,815 4,839 3,910 4,236 4,511
ปริญญาโท 120 118 64 99 71
ปริญญาเอก 31 14 20 20 10

 -
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2560 2561 2562 2563 2564
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 438 518 448 555 495
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1,989 1,757 1,422 1,445 1,649
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2,539 2,696 2,124 2,355 2,448
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จากแผนภูมิที่ 4 ผลการรับนักศึกษาเปรียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับ ข้อมูลย้อนหลัง        
5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด 
คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการรับย้อนหลัง 5 ปี พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะ
มีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 490 คน, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 
1,652 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จะมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 2,432 คน  

ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 ที่ผ่านการทบทวนแผนจาก

คณะ/วิทยาลัย กองแผนงาน ขอสรุปประเด็นดังนี้ 
 1. คณะ/วิทยาลัย ควรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลการ

ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและคณะควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ตรงแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามกลุ่มสาขาวิชาในการผลิตก าลังคนระดับสูง เช่น สาขาวิชาที่
รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ 12อุตสาหกรรมที่ตอบสนอง
และตอบโจทย์ ตามแผนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน .) และสาขาวิชาที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคต เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ อาชีพใหม่ ทักษะใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตตาม Disruptive Technology เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปความต้องการของประเทศ ตลาดแรงงาน ความ
ต้องการของผู้เรียนสร้างแรงจูงใจการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ือส่งเสริมจ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

 2. แนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมภาครายรับ-รายจ่ายให้
ครอบคลุมและวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนให้ครอบคลุม เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรในระยะยาวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ซึ่งกองแผนงานได้ประชุมหารือร่วมกับส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2564 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ เครื่องมือในการตรวจสอบการประมาณการรายรับ -รายจ่ายของ
หลักสูตร ซึ่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีก าหนดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะ/หลักสูตร เพ่ือ
เป็นแนวทางการด าเนินงานจัดท าร่างหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 3. สถานการณ์แนวโน้มการลดลงของจ านวนนักศึกษาที่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างประชากรของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีสถิติการรับลดลง ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือการเปิดหลักสูตรใหม่ 
คณะ/วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาก าลังคน
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน การผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของหลักสูตรแก่
ผู้เรียนและเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามคณะ/วิทยาลัยควรพิจารณาการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน เช่น การด าเนินการด้านบริการวิชาการ การวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือสร้างรายได้อ่ืน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะ/วิทยาลัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2565-2567 ภายในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) และน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานประสานคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 11/2564) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง

บริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
สังกัดคณะที่ศึกษา  ดังนี้ 

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

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 

 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 

(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด

ที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ

อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ 
คน รวมทั้งหมดจ านวน ๒ คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติปริญญาต่อไป 
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  4.2 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือ 

ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๒ คน จ าแนกตาม 
ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ คน 
๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 

๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑ คน 

๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ คน 
(๔) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๑ คน 

๓.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๕ คน 

๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๓.๔ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๑ คน 

๓.๕ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

๓.๖ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน    ๑   คน 

๓.๗ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๑ คน 
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๔. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๗  คน  ดังนี้ 
๔.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓ คน 
๔.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 

๔.๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๖ คน 

๔.๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๕ คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ 

ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๓  
๒.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๓ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ

การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๓ คน และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๔๒ คน 
เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติปริญญาต่อไป 
 
4.3 ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก

คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ และขอความเห็นชอบให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
บริการการศึกษาได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาและการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓  

ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ 
๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๐  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
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แต่ปัจจุบันผู้ส าเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน ๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น.) จ าแนกตามระดับ และปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. ระดับอนุปริญญา จ านวน ๑ คน จ าแนกตามปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑ คน  

 ๒. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๗๐ คน จ าแนกตามปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
๒.๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๑ คน  
๒.๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๔ คน 
๒.๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๓ คน 
๒.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน ๓ คน 
๒.๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๘ คน 
๒.๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๔๔ คน 
๒.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน ๗ คน 

 ๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน จ าแนกตามปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
๓.๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๑ คน 

 รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันมีหนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๐.๔๐ น.) พร้อมทั้งใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเพ่ิมเติม จ านวน ๑ คน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) ส าหรับผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน ๑ คือ นายเกรียงศักดิ์ เผ่าสิงห์ รหัส
ประจ าตัว ๕๒๒๓๔๓๐๕๐๙  ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในภาคเรียน ๑/๒๕๕๗ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ (การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้าง
หลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว) โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๔ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ผ่านการ
ประเมินรายวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ วิชา คือ รายวิชา ๑๑๐๔๑๔๑ สถิติเบื้องต้น 
(Elementary Statistics) หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) โดยได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น F (ตก) และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่  ๘ ส าหรับนายเกรียงศักดิ์  เผ่าสิงห์ รหัสประจ าตัว 
๕๒๒๓๔๓๐๕๐ ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ 
๕๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ 
๑๓ ข้อ ๕๒, ๕๔ และข้อ ๕๖ 

๒.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 
๑๓ ข้อ ๖๑, ๖๓ และข้อ ๖๖  

 ๒.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ 
๑๓ ข้อ ๕๐  

๒.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด
ที่ ๙ ข้อ ๔๓ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา

เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี ้
 ๕.๑ ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ จ านวน ๗๒ คน 
 ๕.๒ ขอความเห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 
 มติที่ประชุม :  
1.เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สิน
เรียบร้อยแล้ว 

2.มอบกองบริการการศึกษารายงานสถานภาพของนักศึกษาที่มีหนี้ค้างช าระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
   

4.4 พิจารณาชะลอการรับนักศึกษา สาขาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก ในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เพ่ือผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ให้ทุนการศึกษาที่เรียน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก  
ชั้นปีละ ๑๐๐ ทุนการศึกษา อนึ่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ส่งผลให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพียง ๒๐ ทุนการศึกษา (แต่คณะบริหารศาสตร์ รับนักศึกษาจ านวน ๒๒ คน) 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีแนวโน้มที่จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่เกิน  
๒๐ ทุนการศึกษา 

ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก จึงได้จัดประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก ในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เนื่องจาก 

๑.จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เดินทางไปฝึกงานที่ร้าน 
๗-๑๑ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่สัญญาทุนก าหนด เนื่องจากมีความกังวลต่อความปลอดภัยของ
นักศึกษา อาจารย์ประจ าวิชาฝึกงาน จึงจ าเป็นต้องมอบหมายงานอื่นทดแทนการฝึกงานให้แก่นักศึกษา 
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๑.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๔ ลาออก ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๓ คน  
ซึ่งจ านวนนักศึกษาคงเหลือน้อยกว่าจุดคุ้มทุนในการบริหารหลักสูตร 

๒. การได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่เพียง ๒๐ ทุนการศึกษา ซึ่งเท่ากับจุดคุ้มทุน
ของหลักสูตร หากภายหลังมีนักศึกษาลาออกหรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะส่งผลให้รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เนื่องจากวิชาเอกการตลาดค้าปลีก ได้รับรายรับจากค่าลงทะเบียน
อัตรา ๔๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ตลอดหลักสูตร ๔ ปี คิดเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๑๓,๓๒๕.๕๘ บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน  ๕๓,๓๐๒.๓๑บาทต่อคน ดังนั้น จุดคุ้มทุนในการ
บริหารหลักสูตรเฉลี่ย ๒๐ คนต่อปี ดังตารางที่ ๑ 

 
ตารางที่ ๑ ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

รวม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

รายจ่าย สุทธ ิ                       (๑) ๒,๕๖๗,๐๑๖  ๒,๓๘๕,๙๖๓  ๒,๔๔๒,๗๑๙  ๒,๓๕๘,๗๘๖  ๒,๒๒๓,๘๔๖  ๖๐,๐๖๘,๘๔๐ 

รายได้จากค่าธรรมเนียม (ต่อคน) (๒) ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  - 

หัก ต้นทุนผันแปร (ค่าใชจ้่ายทีห่ักให้
มหาวิทยาลัย)                        (๓) 

๑๕,๐๓๐  ๑๕,๐๓๐  ๑๕,๐๓๐  ๑๕,๐๓๐  ๑๕,๐๓๐  - 

ก าไรส่วนเกิน ๒๙,๙๗๐  ๒๙,๙๗๐  ๒๙,๙๗๐  ๒๙,๙๗๐  ๒๙,๙๗๐  - 

จุดคุ้มทุน๔ชั้นปี          (๑)/[(๒)-(๓)] ๘๖  ๘๐  ๘๒  ๗๙  ๗๔  ค่าเฉลี่ย 

จุดคุ้มทุนต่อชั้นปี (คน) ๒๑  ๒๐  ๒๐  ๒๐  ๑๙  ค่าเฉลี่ย 

จากตารางที่ ๑ จะเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้า
ปลีก มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒๐ คน แต่เพ่ือให้ครอบคลุมถึง
จ านวนนักศึกษาที่อาจจะลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเปลี่ยนสาขาวิชา ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องได้รับ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาละ ๕๐ ทุน  

ทั้งนี้ การขอชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด วิชาเอก
การตลาดค้าปลีก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์  
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวใน
เบื้องต้นแล้ว 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
วิชาเอกการตลาดค้าปลีก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 2. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
ชะลอการรับนักศึกษาสาขาการตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะบริหารศาสตร์ ชะลอการรับนักศึกษาสาขาการตลาด วิชาเอก

การตลาดค้าปลีก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 



- 21 - 

  4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ พ.ศ. ......... 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์พิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดว่าการเปิดหลักสูตรใหม่มีรายวิชาที่คณะไม่มีความเชี่ยวชาญ ให้จัดการ
เรียนการสอนโดยเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหรือพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ ความก้าวหน้าด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยให้ทันสมัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความทราบแล้วนั้น  

เพ่ือให้กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คุณสมบัติอาจารย์พิเศษในระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ วิธีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หน้าที่อาจารย์พิเศษ การรายงานผลประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์พิเศษ และการพ้นสภาพของอาจารย์พิเศษ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  

พ.ศ. 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 4 วรรคสอง (6) ให้ระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือใช้ค าขยายความค าว่า “ผลประเมิน

การสอน” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
2. ข้อ 7 (6) เดิม “กรณีเป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 

ให้มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ตาม
รูปแบบ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย” แก้ไขเป็น “ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์พิเศษในกรณี
เป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ให้มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ตามรูปแบบ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย” 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
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4.6 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามท่ี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อทั้งสิ้นจ านวน 150 คน 
ประกอบด้วยนักศึกษาที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัวจ านวน 67 ราย ทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ จ านวน 40 ราย ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 24 ราย ทุนภายใต้โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 6 ราย และทุนภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ 
จ านวน 13 ราย 

ในปีการศึกษา 2565 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานส่งเสริม
การศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการส ารวจคณะที่มีความประสงค์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ
คณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่ง 27 หลักสูตร มีความประสงค์จะรับนักศึกษาต่างชาติ และ คณะ
บริหารศาสตร์และศิลปศาสตร์จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 6 ทุน (ทุนคณะ) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ิมโอกาสในการรับเข้านักศึกษาต่างชาติของ
มหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและขยายฐานศิษย์เก่านักศึกษาต่างชาติในอนาคต ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติเพ่ิมเติมจ านวน 3 ทุน 
(ทุนส่วนกลาง) แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1 ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุน และระดับปริญญาเอก 1 ทุน โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือรายปี และค่าหอพัก รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ค่าธรรมเนียม
นักศึกษาต่างชาติภาคฤดูร้อน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 จ านวน 9 ทุน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จ านวน 6 ทุน และทุนส่วนกลาง มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์

ประสานคณะ/ส านักประชุมเพื่อพิจารณาจ านวนทุนร่วมกัน 
 

4.7 การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันจัดประชุม
วิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหน่วยงานจ านวน 14 สถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ
ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ระหว่างหน่วยงานจ านวน 15 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 

2. เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน 



- 23 - 

3. เพ่ือให้เภสัชกรในภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีโอกาสสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย  และนิสิต นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 

1. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
ที่อยู่  อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตั้งอยู่เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 (ซอยสันติสุข) แขวง

พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
2. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่อยู่ เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
3. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ เลขที่ 239 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหลวง อ าเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
5. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    
ที่อยู่ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 
7. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู่ เลขที่ 2002 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
8. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่อยู่ เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี 
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9. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
ที่อยู่ เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
11. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
12. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
13. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ที่อยู่ เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
14. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) 
ที่อยู่ เลขที่ 35/51 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 
สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 

1. ลักษณะ  
จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ระหว่าง
หน่วยงานจ านวน 15 สถาบัน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
2.2 เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน 
2.3 เพ่ือให้เภสัชกรในภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีโอกาสสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ   

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ทั้ง 15 ฝ่าย ตกลงด้านความร่วมมือกันในการพัฒนางานวิชาการ ด้วยโครงการจัดประชุมวิชาการ 
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 
(PST) โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
3.1 มุ่งหมายที่จะร่วมมือกันจัดโครงการจัดประชุมวิชาการ International Conference and 
Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST)  
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3.2 สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยซึ่งกันและกัน 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม เดือนธันวาคม 2564 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4.3 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับหน่วยงานจ านวน 14 สถาบัน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการ

ตรวจสอบและน าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
 

4.8 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดท า 5G Smart Factory และการออกแบบ
5G/IoT Platform ส าหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm ทั้งในด้านการศึกษา และ การน าไปสู่
ตลาด SME บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย นั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
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การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดท า 5G Smart Factory และการ
ออกแบบ5G/IoT Platform ส าหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm ทั้งในด้าน
การศึกษา และ การน าไปสู่ตลาด SME บนพื้นฐานของความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของทั้ง
สองฝ่าย  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงด าเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 
๒.๑ สร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน อันจะน าผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้ังสองฝ่าย  

๒.๒ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน 

๒.๓ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านโครงการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน  

๒.๔ ร่วมกันพัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ ทันสมัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๒.๕ ร่วมกันออกแบบและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี NB-IOT 
เทคโนโลยี 5G เป็นต้น  

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายพรรัตน์  เจนจรัสสกุล    ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. มติที่ประชุมคณะกรรกมารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการ

ตรวจสอบและน าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
 

4.9 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้า
เพื่อสวัสดิการ ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามที่บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ได้มีหนังสือที่ 80000416/226 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงอธิการบดีเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอความยินยอมในการ
เปลี่ยนคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการที่ พถ./ตปน./6/51  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และข้อตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือจัดตั้งร้านค้าสะดวกซ้ือ 7 - ELEVEN ลงวันที่ 8 เมษายน 
2552 โดยการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขอบต่างๆ ในหน่วยธุรกิจน้ ามันของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (PTTOR) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2561 เป็นต้นไป ประกอบกับ บันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/1044 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง 
ขอให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการได้
ขอให้ส านับริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ในประเด็น หากมหาวิทยาลัยให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม หรือส่งผลกระทบต่อการบริหารบันทึกข้อตกลงดังกล่าว หรือส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นว่ามหาวิทยาลัย
จะยินยอมให้เปลี่ยนคู่สัญญาหรือไม่   

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอความยินยอมในการ
เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕62 ดังนี้ 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ ามันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจน้ ามัน โดยการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขอบต่าง ๆ ในหน่วยธุรกิจน้ ามันของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  
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กรณี มหาวิทยาลัยไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนคู่สัญญา บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง แต่ไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการสถานีบริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและไม่สามารถปรับปรุงสถานีบริการรวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ภายในสถานีบริการ
น้ ามันเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้  

 กรณี มหาวิทยาลัยให้ความยินยอมให้มีการเปลี่ยนคู่สัญญา บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการสถานีบริการน้ ามัน สามารถจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
สถานีบริการ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ภายในสถานีบริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ 
รวมทั้งการพิจารณาทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนจา
การเปิดร้าน Café Amazon และการขยายเพดานอัตราผลประโยชน์ตอบแทนร้านสะดวกซื้อ 7 - ELEVEN และ
การบริการอ่ืน ๆ ที่จะมีข้ึนในอนาคต เช่น ศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน ๒๕62 เห็นชอบให้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเปลี่ยนคู่สัญญาจากบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  และมอบส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งผลการพิจารณาไปยังส านักงานกฎหมายและนิติการต่อไป 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังส านักงานกฎหมายและนิติ
การเพ่ือด าเนินการต่อไปแล้ว และได้มีการประสานและหารือเบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ ามันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
น้ ามัน โดยการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ  ในหน่วยธุรกิจน้ ามันของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  

2. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานีบริการ และธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ภายในสถานีบริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งการพิจารณาทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่  

2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนจาการเปิดร้าน Café Amazon  
2.2 การขยายเพดานอัตราผลประโยชน์ตอบแทนร้านสะดวกซ้ือ 7 – ELEVEN  

3. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CSR)  

4. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ยินดีทบทวนบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง
สถานีบริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปตามขั้นตอน กฎและระเบียบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

5. การก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริก ารน้ ามันเพ่ือ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีการระบุเพ่ิมเติมข้อความ “หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่” 
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ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรณีบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อหรือแบ่งอ านาจการ
จัดการธุรกิจของบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า 

2. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ต้องยอมรับตามเงื่อนไขข้อตกลงที่
ก าหนดในสัญญาการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่รวมถึงธุรกิจที่ตามมาทีหลัง และพิจารณาเพ่ิมผลประโยชน์ค่าตอบแทน
ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยแจ้งรายละเอียดในบันทึกแนบท้ายสัญญาเพ่ิมเติม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ 
ระยะเวลาเช่าพ้ืนที่ ผลประโยชน์ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม อื่น ๆ  

3. สัญญาการใช้พื้นที่นอกเหนือจากการให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นสัญญาระยะสั้น 
มติที่ประชุม คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ครั้งที่ 2/๒๕63 เม่ือ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเปลี่ยนคู่สัญญาจากบริษัท 
ปตท.จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) และมอบส านักบริหาร
ทรัพย์สิน ฯ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
3. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
4. ผู้แทนส านักงานกฎหมายและนิติการ 
5. นายภาคภูมิ โทนหงสา 
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และเจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ในการใช้พ้ืนที่จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2035/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  ประธานกรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
๒. นายอรรถพงศ์   กาวาฬ    กรรมการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   
๓. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล    กรรมการ 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
4. นายนราธิป อาษารักษ์     กรรมการ 
    หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
5. นายภาคภูมิ โทนหงสา     กรรมการและเลขานุการ 
    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
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1. พิจารณาก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการใช้
พ้ืนที่จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของบริษัท ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  

2. เจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ในการใช้พ้ืนที่จัดตั้งส ถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. รายงานผลการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ และเจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ในการใช้พ้ืนที่จัดตั้งสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อคณะกรรมการส านับริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

4. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหมอบหมาย 
 

คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่พร้ อมทั้งสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ และเจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ในการใช้พ้ืนที่จัดตั้งสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
(มหาชน) ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ ามันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจน้ ามัน โดยการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ในหน่วยธุรกิจน้ ามันของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  

2. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานีบริการ และธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ภายในสถานีบริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งการพิจารณาทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่  

2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนจาการเปิดร้าน Café Amazon  
2.2 การขยายเพดานอัตราผลประโยชน์ตอบแทนร้านสะดวกซ้ือ 7 – ELEVEN  

3. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CSR)  

4. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ยินดีทบทวนบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปตามขั้นตอน กฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. การก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเพ่ือ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีการระบุเพ่ิมเติมข้อความ “หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่” 

ทั้งนี้  บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดและแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 

ต่อมา บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ 31300028/593 ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2564 เรื่อง การเปลี่ยนคู่สัญญาสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้  
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1. ด าเนินการยกเลิกข้อตกลงเดิมและลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ โดยให้มีอายุเท่ากับสัญญาเดิม  
2. ด าเนินการปรับผลตอบแทนจากเดิมผันแปรตามยอดจ าหน่ายของ 3 กิจการ (น้ ามัน, 7- 

Eleven, และ Cafe Amazon) โดยเปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนคงที่ 146,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
บาทถ้วน) ปรับเพิ่มข้ึน 10% ทุก 3 ปี จนครบอายุสัญญา  

3. ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ช าระส่วนต่างค่าตอบแทนร้าน 7-Eleven ตาม
ข้อตกลงมาตรฐานปัจจุบัน เนื่องจาก สัญญาปัจจุบันเป็นสัญญาผลตอบแทนรูปแบบเดิม โดย PTTOR จะช าระส่วน
ต่าง ค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่เปลี่ยนคู่สัญญา  

4. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าตอบแทนร้าน Cafe Amazon 
เนื่องจากเดิมไม่มีข้อตกลงร่วมกัน ในอัตรา 24,000 บาทต่อปี ปรับเพ่ิมขึ้น 10% ทุก 3 ปี ตั้งแต่วันที่เปิด
ด าเนินการจนถึงวันที่เปลี่ยนคู่สัญญา (ประมาณ 334,152 บาท) 

5. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) มอบส่วนลดน้ ามันเชื้อเพลิง โดยจัดท า
บัตรสวัสดิการมอบให้ข้าราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน ราชการที่มอบให้เป็นสวัสดิการส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ขององค์กรรัฐในอัตราไม่เกิน 300 ลิตร/ ทะเบียน/คน/เดือน  

6. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบทุนการศึกษา จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) โดยด าเนินการมอบให้เป็นรายปี นับตั้งแต่ปีแรกท่ีเปลี่ยนคู่สัญญาจนครบอายุสัญญา  

7. บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการปรับปรุงทางเชื่อมด้านหลัง
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ อุบลราชธานี เพ่ือให้บุคลากรตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก  

พร้อมทั้งได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือให้ความยินยอมเปลี่ยนตัวคู่สัญญามาให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา  

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่
พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และเจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  ในการใช้พ้ืนที่จัดตั้ง
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอของบริษัท 
ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  ตามหนังสือที่ 31300028/ 592 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564  เรื่อง 
การเปลี่ยนคู่สัญญาสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้มีการรับข้อเสนอของบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ในเบื้องต้น และให้มีการเจรจา
เรื่องผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับอีกครั้ง และมอบหมายให้ส านักงานกฎหมาย
และนิติการตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่และหนังสือให้ความยินยอมเปลี่ยนตัวคู่สัญญา 

ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 
29 เมษายน 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการเจราเจรจาการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของบริ ษัท 
ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้รายงานผลการเจรจาการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาของ
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่   
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อว 0604.23.2/226 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการเรื่องร่างสัญญาก่อน
น าเสนอที่ประชุมต่อไป 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ด าเนินการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.23.2/235 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 

ส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริหาร
น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/996 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2564 ดังนี้  

๑. ประเด็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) ให้พิจารณาผู้มีอ านาจลงนามว่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ ามันสามารถลงนาม 
ผูกพันบริษัทได้เองหรือจะต้องขอรับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเสียก่อน  

๒. การพิจารณาปรับแก้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบางส่วนได้พิจารณาจากต้นร่างบันทึก 
ข้อตกลงการจัดท าสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ระหว่าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นและปรับแก้จากส านักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ดังนั้น บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จะต้องด าเนินการปรับแก้บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
ให้เป็นไปตามความเห็นดังกล่าวต่อไป  

๓. กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงในข้อ ๕ หากเป็น กรณี
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคู่สัญญาหรือเป็นการก าหนดเพ่ือ 
วัตถุประสงค์อ่ืน ควรพิจารณาการปรับใช้ถ้อยค าเพ่ือให้ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรืออาจแยกพิจารณาหรือตกลง กัน
เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากหรือไม่  

กรณีตามข้อ ๘ ของบันทึกข้อตกลงการให้เช่าหรือด าเนินการช่วง เห็นควรเพ่ิมเติมสิทธิการใช้ 
พ้ืนที่กรณีบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จะน าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง เพ่ือ
ประกอบกิจการร้านค้าประเภทอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อตกลงจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษร
จากมหาวิทยาลัยก่อน  

๔. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องร่วมกันพิจารณาความเห็นตามข้อ ๑-๓ ข้างต้น หากได้ผลการพิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว ให้เสนอ 
เรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

๕. เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วได้ผลเป็นประการใด ขอให้ส านัก 
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งผลการพิจารณามายังส านักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป  

5. เมื่อส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๕ แล้ว ขอให้ส านัก บริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอต่อเรื่องสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และเพ่ือ ความ
ละเอียดรอบคอบอาจมีการพิจารณาส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการ สูงสุดเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นอีกชั้นหนึ่งก็ได้ เพราะการด าเนินการตรวจร่างสัญญาตามข้อ ๒  ที่น ามาใช้เป็น
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ตัวอย่างได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จึงด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือตลอดทั้งการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการ ด าเนินการดังกล่าวอันเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายต่อไป 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ประสานงานกับผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) คุณอรรถพล ฉัตรธนะกุล ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์และ
วางแผน ตามประเด็นความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการ ดังนี้ 

1. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
(มหาชน) ให้พิจารณาผู้มีอ านาจลงนามว่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ ามันสามารถลงนาม ผูกพัน
บริษัทได้เองหรือจะต้องขอรับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเสียก่อน ได้รับแจ้งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ว่า “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับมอบอ านาจจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่” 

2. การพิจารณาปรับแก้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบางส่วนได้พิจารณาจากต้นร่างบันทึก 
ข้อตกลงการจัดท าสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ระหว่าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นและปรับแก้จากส านักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ดังนั้น บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จะต้องด าเนินการปรับแก้บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
ให้เป็นไปตามความเห็นดังกล่าวต่อไป ได้รับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่า “บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้า
ปลีก จ ากัด (มหาชน) ยินดีด าเนินการตามร่างบันทึกข้อตกลงมหาวิทยาลัยแม่โจ้” 

๓. กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงในข้อ ๕ หากเป็น กรณี
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคู่สัญญาหรือเป็นการก าหนดเพ่ือ 
วัตถุประสงค์อ่ืน ควรพิจารณาการปรับใช้ถ้อยค าเพ่ือให้ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรืออาจแยกพิจารณาหรือตกลง กัน
เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากหรือไม่ ได้รับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่า “ข้อ 5 กรณีไม่ระบุเรื่องค่าธรรมเนียม
โอนในบันทึกข้อตกลงสามารถกระท าได้ 2 กรณี คือ มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าตอบแทนค้างช าระ
ตามภาระผูกพันจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขท่ีได้หารือร่วมกัน) หรือจะระบุ
ไปในบันทึกข้อตกลงเลยก็ได้เช่นเดียวกัน โดยระบุวันค านวณค่าตอบแทนพร้อมจ านวนเงินค่าตอบแทน เช่น ณ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มียอดค่าตอบแทนค้างช าระรวม xxx,xxx บาท ครับ โดยมีก าหนดช าระภายในกี่
วัน (เนื่องจากช่วง COVID 19บริษัท WFH 100% จึงขอให้ใส่ระยะเวลาอย่างน้อย 60 – 90 วัน) และข้อ 6 
เรื่องบัตรส่วนลด บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) มอบส่วนลดได้เฉพาะการใช้บัตรเท่านั้น 
กรณีหากจะไม่ระบุเหมือนบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับทราบดีว่า บริษัทฯไม่
สามารถให้ส่วนลดผ่านช่องทางอื่นใดได้นอกจากบัตรที่จัดท าให้มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น” 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕62 

2. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

3. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่พร้อมทั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และเจรจากับบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  ในการใช้พื้นที่จัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 

4. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2564 

5. ผ่านความเห็นชอบของอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
6. ผ่านการพิจารณาของส านักงานกฎหมายและนิติการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพ่ือสวัสดิการ ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงฯฉบับใหม่ ให้มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดเท่ากับสัญญาฉบับเดิม 
2. ข้อ 9 ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ควรเพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบสถานีน้ ามัน 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการ

พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
 

4.10 (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
และแนวทางการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว ด้วย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2543 ข อที่ 4 ก าหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ผูชวยอธิการบดี เปนกรรมการโดยต าแหนง ทั้งนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการโดยต าแหนงเปนเลขานุการ และแต
งตั้งผูชวยเลขานุการ และตามความในขอ 5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหนาที ่ใหค าปรึกษา
และรับผิดชอบในการบริหาร และใหความเห็นชอบในเรื่องระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ออกตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา นั้น 

เพ่ือใหการด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
สามารถจัดเตรียมเอกสารเพ่ือสงวาระการประชุมใหทันตามก าหนด และเพ่ือใหสอดคลองกับการประชุมสภา
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งก าหนดเปนสัปดาหสุดทายของเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล  
ซึ่งก าหนดเป็นวันอังคารในสัปดาหที่สองของเดือน 

ฝายเลขานุการที่ประชุมฯ จึงขอเสนอ ดังนี้ 
1. (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดับ ประจ าเดือนเดือน ก าหนดการประชุม 
ก าหนดการจัดส่งเอกสารเพ่ือจัดท า

ระเบียบวาระ 
ก าหนดระยะเวลาให้หน่วยงาน

แนบไฟล์เอกสารในระบบ 
1.  มกราคม 2565 วันท่ี 4 มกราคม 2565 8 - 17 ธันวาคม 2564 20 - 24 ธันวาคม 2564 
2.  กุมภาพันธ์ 2565 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 5 - 14 มกราคม 2565 17 - 21 มกราคม 2565 
3.  มีนาคม 2565 วันท่ี 1 มีนาคม 2565 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 
4.  เมษายน 2565 วันท่ี 5 เมษายน 2565 2 - 11 มีนาคม 2565 14 - 18 มีนาคม 2565 
5.  พฤษภาคม 2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 7 - 20 เมษายน 2565 22 - 27 เมษายน 2565 
6.  มิถุนายน 2565 วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 4 - 13 พฤษภาคม 2565 16 - 20 พฤษภาคม 2565 
7.  กรกฎาคม 2565 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 8 - 17 มิถุนายน 2565 20 - 24 มิถุนายน 2565 
8.  สิงหาคม 2565 วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 6 - 15 กรกฎาคม 2565 18 - 22 กรกฎาคม 2565 
9.  กันยายน 2565 วันท่ี 6 กันยายน 2565 3 - 15 สิงหาคม 2565 16 - 19 สิงหาคม 2565 
10.  ตุลาคม 2565 วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 7 - 16 กันยายน 2565 19 - 23 กันยายน 2565 
11.  พฤศจิกายน 2565 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 5 - 14 ตลุาคม 2565 17 - 21 ตลุาคม 2565 
12.  ธันวาคม 2565 วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 2 - 11 พฤศจิกายน 2565 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

หมายเหตุ :  
1. ปฏิทินการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. หากมีการประชุมวาระพิเศษ จะน าไปประชุมในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ต่อจากการประชุมคณะกรรมการ

บริหารบุคคล (กบบ.) หรือตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 

2. แนวทางการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือความเรียบร้อยและประสิทธิภาพของการจัดการประชุมฯ ขอให้หน่วยงาน ที่ประสงค์จะ

เสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯด าเนินการดังนี้ 
2.1 จัดส่งบันทึกข้อความเสนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ

ขั้นตอนก่อนการเสนอระเบียบวาระที่ได้ผ่านการพิจารณาหรือความคิดเห็นของคณะกรรมการต่าง ๆ หรือการ
สั่งการของอธิการบดี พร้อมให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองระเบียบวาระการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการ 
เพ่ือจะได้สามารถพิจารณา กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญในการจัดระเบียบวาระในการประชุม ทั้งนี้ ขอ
ความกรุณาใช้ตัวอักษรมาตรฐาน (TH SarabanPSK) และตัวเลขอารบิก ขนาด 16 Pt. เท่านั้น 

2.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 2.1 พร้อมทั้งส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใบสรุปเรื่อง และเอกสาร
ประกอบการประชุม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามตาราง
ในข้อ 1. เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ทั้งนี้ หากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน เสนอระเบียบวาระการประชุมไม่เป็นไปตามแนวทางที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดตามข้อ 1 และ 2 โดยไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการฯ จะน าเสนอระเบียบ
วาระการประชุมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

2.3 กรณีหน่วยงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอระเบียบวาระในคราวประชุมครั้งนั้น ๆ แต่
เกินระยะเวลาที่ก าหนด ขอให้หน่วยงานจัดท าบันทึกข้อความแจ้งเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุ
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เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือฝ่ายเลขานุการจักได้น าเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการ
บรรจุวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 

2565 และแนวทางการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ 
แจ้งเวียนคณะ/ส านัก/หน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
พิจารณา บทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามที่ วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับ
การประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index :TCI)  นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index :TCI) และตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  

พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรคสอง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งงานส่งเสริมการวิจัยได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการ
เสนอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบ  

2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่ อวันที่ 30 
กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา บทความเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานส านักงานกฏหมายและ
นิติการพิจารณารูปแบบร่างประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการหน่วยบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การ

บริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การให้บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555  ตามบัญชีรายชื่อหน่วยและรายการที่
ให้บริการวิชาการ และอัตราค่าบริการวิชาการ นั้น 

เนื่องจากอัตราค่าบริการหน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ XRD และ XRF  และหน่วยตรวจ
วิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG-DTG)  ได้ให้บริการและเรียกเก็บอัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฉบับดังกล่าวซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอัตราการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ จึงขอปรับอัตรา
ค่าบริการให้เป็นปัจจุบัน และขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555  ข้อ 3. หน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ XRD และ XRF  และข้อ 6. หน่วยตรวจ
วิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG – DTG) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ XRD และ XRF 
1.1 การตรวจวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD)   

รายการ 

อัตรา (เดิม) อัตราค่าบริการ (ใหม่) 
หน่วยงาน
รัฐบาล 

หน่วยงาน
เอกชน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

อาจารย์/นักวิจัย 
มหาวิทยาลัย

อุบลฯ 

* นักศึกษา
โครงงานพิเศษ

ของคณะฯ  
การตรวจวัดรูปแบบการเลี้ยวเบนของ
ผงสารตัวอยา่งที่ใช้เวลาไม่เกิน 30 
นาท ี

200.- 300.- 400.- 200.- 100.- 

การตรวจวัดรูปแบบการเลี้ยวเบนของ
ผงสารตัวอยา่งที่ใช้เวลาเกิน 30 นาที  
แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

300.- 450.- 600.- 300.- 150.- 

การตรวจวัดรูปแบบการเลี้ยวเบนของ
ผงสารตัวอยา่งที่ใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง  
คิดค่าบริการในคร่ึงชั่วโมงที่เกิน ครึ่ง
ชั่วโมงละ 

150.- 250.- 300.- 150.- 75.- 

การวิเคราะห์เฟสของสาร (Phase 
Identification) 

100.- 100.- 200.- 100.- 50.- 

การบดสารตัวอยา่ง 50.- 50.-    
การจัดส่งตัวอย่าง   100.- 50.- 25.- 
เตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม (กรณีตัวอย่าง
ไม่เหมาะสม) 

  100.- 50.- 25.- 
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2.2 การตรวจวัดการเรืองรังสีเอ็กซ์ (XRF)  ใช้อัตราเดิม 

รายการ 
อัตราค่าบริการ  

หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน 
ค่าใช้เคร่ืองชั่วโมงละ 400.- 1,000.- 
ค่าวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างเดียว 200.- 400.- 
ค่าวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 300.- 500.- 
ค่าเตรียมสารตัวอย่าง   
- การอัดส าหรับตัวอย่างที่เป็นผง 70.- 70.- 
- การเตรียมตัวอย่างที่อยู่ในรูปของเหลว 150.- 150.- 
   

 

2. หน่วยตรวจวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG-DTG) 

รายการ 
อัตราค่าบริการ (เดิม) อัตราค่าบริการ (ใหม่) 

หน่วยงาน
รัฐบาล 

หน่วยงาน
เอกชน 

หน่วยงาน
รัฐบาล 

หน่วยงาน
เอกชน 

วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ 
(DSC)/ชั่วโมง* 

400.-   500.-  900.- 

วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ 
(DSC)/ชั่วโมง* (กรณีเร่งด่วน) 

800.-  900.- 1500.- 

วิเคราะห์เสถียรภาพทางความรอ้นของ
วัสดุ (TGA) /ชั่วโมง* 

400.-  500.- 900.- 

วิเคราะห์เสถียรภาพทางความรอ้นของ
วัสดุ (TGA) /ชั่วโมง* (กรณีเร่งด่วน) 

800.-  900.- 1500.- 

ค่าวัสดุ crucible (หากเกิดความ
เสียหาย)/crucible 

1,000.-
/crucible 

 1,000.- 1000.- 

ค่าวัสดุ Al pan และ lid ของ DSC / คู่  100.-/คู่  100.- 100.- 
ค่าเตรียมตัวอย่าง (หากต้องเตรียมด้วยวิธี
พิเศษ) /ตัวอย่าง 

200.-/ตัวอย่าง  150.- 200.- 

ค่าวิเคราะห์ผลและจัดท ารายงาน /
ตัวอย่าง (หากต้องการ) 

200.-/ตัวอย่าง  200.- 300.- 

     
หมายเหตุ   

1. งานวิจัยของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิด 50% ของราคาเรียก
เก็บจากหน่วยงานรัฐ (เฉพาะค่าวิเคราะห์) 

2. งานวิจัยของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดค่าบริการ 75% ของราคาเรียกเก็บจาก
หน่วยงานรัฐ (เฉพาะค่าวิเคราะห์) 

.* ค่าวิเคราะห์ คิดต่อชั่วโมงของการทดสอบ เศษของนาที คิดเพิ่มครั้งละครึ่งชั่วโมง เช่น 75 นาที คิด
เป็น 1.50 ชม. และ 100 นาที คิดเป็น 2 ชม. 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
- 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  เห็นชอบ 

และมอบงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่ประชุม และเสนอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานส านักงานกฏหมายและ

นิติการพิจารณารูปแบบร่างประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

4.13 การก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม จากผลการวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจ
ส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป โดยมีตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพัน
ครบทุกรายการ 

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายภาครัฐ* 
 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 

สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า 36 ๕7 ๘๐ ๑๐๐ 

รายจ่ายลงทุน 20 ๔5 ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม (รอ้ยละ)  32 ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ *ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการการคลงัด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วจักได้ปรับข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรการ
ฯ ต่อไป 

เพ่ือก ากับติดตามให้ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงบรรลุค่าเป้าหมายในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง กอง
แผนงาน ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบในหลักการการก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

1. งบรายจ่ายประจ า ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา  ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 3  หากคณะ/หน่วยงานใด เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือว่าคณะ/หน่วยงานนั้น ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากคณะ/หน่วยงานนั้น และจะจัดสรร
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งบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงานอ่ืนที่มีความจ าเป็น ต่อไป เนื่องจากส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 1-2 ร้อยละ 50 ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา หากคณะ/
หน่วยงาน มีความพร้อมที่จะเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้รับจัดสรร ให้จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือที่กองแผนงานจะได้บริหารงบด าเนินงาน และจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 

2. งบรายจ่ายลงทุน คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากคณะ/หน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
ไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณคืนกลับมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรงบประมาณ ให้กับ
คณะ/หน่วยงานที่มีความพร้อม และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือผลักดันให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จึงขอความ
เห็นชอบการก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้รับความเห็นขอบในหลักการ
ดังกล่าวจากอธิการบดีแล้วตามบันทึก ที่  อว 0604.5/1835 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการก าหนดมาตรการ และแนวทาง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 
4.14 แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 ในการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีแนวคิดในการก าหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย คือ 
1) เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ สามารถก้าวข้ามอุปสรรคอันเกิดจาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน 2) เพ่ือให้นโยบายสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ 3) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่  2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ( Technology 
Development and Innovation) ซึ่ งความคาดหวังที่คาดว่าจะได้จากการด าเนินการตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในหลายมิติ 
3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความสามารถในการแข่งขัน 
4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการยอมรับในการเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต วิจัย และให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้  
 นโยบายข้อที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology 

and Innovation) ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการและความเป็นผู้ประกอบการระดับชาติและนานาชาติ 

 นโยบายข้อที่ 2 จัดการศึกษาตามกลุ่มสมรรถนะหลัก ก าหนดจุดเน้นและหรือหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้ชัดเจน และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended 
Learning และ Technology-enhanced Learning เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และชุมชน 

 นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
และ ปรับปรุงขั้นตอนงานบริหารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสร้างธุรกิจกับภาคส่วนต่างๆ และการสร้าง
ผู้ประกอบการ 

 นโยบายข้อที่ 4 ส่งเสริมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านหลักสูตร และแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรตามหลักสากล 

 นโยบายข้อที่ 5 พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ และทักษะใหม่ๆ 
ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และความเป็น
ผู้ประกอบการ พร้อมกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มข้ึน อันน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของรายได้ 

 นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่ 
 นโยบายข้อที่ 7 ส่งเสริมการสร้างรายได้และปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 นโยบายข้อที่ 8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือชี้น า 

ช่วยเหลือและร่วมกันกับ ท้องถิ่นชุมชนสังคมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแผ่ และพัฒนาตามแนวทางของวิถีชีวิต
ของชุมชนอีสานใต้และลุ่มน้ าโขงให้เกิดความยั่งยืน 

 นโยบายข้อที่ 9 ก าหนดแนวทางปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย แบบพลิกโฉม 
ปรับเปลี่ยนภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (Transformation Office) ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 นโยบายข้อที่ 10 สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้า ใจ
สถานการณ์ Disruption ให้ตระหนักรู้ ปรับรูปแบบความคิด (Mindset) ปรับตัว และปรับบทบาทหน้าที่ให้
เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยให้มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ 

 ทั้ งนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด า เนินการแจ้ง เวียนนโยบายสภามหาวิ ทยาลัย  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังกล่าวให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานฯ แล้ว 

ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ก าหนดโจทย์
ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย 3 ข้อ ดังนี้  

1. ความอยู่รอดทางการเงิน โดยมีโจทย์ในการด าเนินงาน ดังนี้  
(๑) ลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายจากหลายประเภท อาทิ ค่าใช้จ่าย

บุคลากร เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  
(๒) เงินสะสมจะเพียงพอต่อการใช้ใน worst case scenario ได้อีกก่ีปี พยากรณ์ไปอีก 2 ปี 5 ปี

ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ฟ้ืนตัว 
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(๓) ถ้าจะให้มีจ านวนเพียงพอต่อการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะต้องหารายได้จากแหล่งอ่ืน หรือ
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าใด โดยอาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยของรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย และ
จะต้องมีเงินคงเหลือแต่ละปีเท่าใด  

(๔) มหาวิทยาลัย ควรมีการเพ่ิมรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจจะต้องปรับกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ที่จะเข้ามารับบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจจะเป็น Upskill/Reskill พิจารณาจากข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังของนักศึกษา เพศ อาชีพ สังกัด เพื่อออกแบบหลักสูตรใหม่ๆ ที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  

2. บุคลากรและการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ  
(๑) อัตราผลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ คิดเป็นอัตราเท่าใด และจะต้องผลักดันการ

ผลิตผลงานทางวิชาการโดยเทียบเคียง Benchmark กับมหาวิทยาลัยอื่น  
(๒) การผลักดันให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการน างบประมาณวิจัย

เข้ามาใช้ในการด าเนินงานเท่าใด ซึ่งคณะจะต้องก าหนดเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้หางบประมาณด้านการวิจัย และ
ผลักดันให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

(๓) คุณภาพมาตรฐานวิชาการ หากจะผลักดันให้อาจารย์ด าเนินการอย่างน้อย 2 พันธกิจ คือ 
ด้านการสอนและการวิจัย หรือด้านการสอนและการบริการวิชาการ หรือ 3 พันธกิจได้ยิ่งดี ควรจะต้องมีสถิติข้อมูล
ของอาจารย์ที่ด าเนินการตามพันธกิจด้านการสอนอย่างเดียวเท่าใด 2 พันธกิจ และ 3 พันธกิจมีเท่าใด เพ่ือน าไปสู่
การตั้งเป้าหมายการด าเนินงาน  

3. ในระยะยาว เพื่อให้เห็นคุณภาพของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาจจะต้องก าหนด
ข้อมูลสถิติอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก Dashboard ที่มี เพ่ือให้เห็นการด าเนินงานเชิงคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการ
ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของ SDGs และตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่จะต้องอาศัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพ่ิมเติมทั้งบุคลากร นักศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2564 - 2565 กองแผนงาน จึงขอก าหนด (ร่าง) แผนการด าเนินงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของคณะหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสภ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 รายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
26 ตลุาคม 2564 กองแผนงาน ช้ีแจงแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนและก าหนดปฏิทนิการด าเนินงาน

ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณ 

27 ตลุาคม – 
5 พฤศจิกายน 2564 

1. สรุปสาระส าคัญประเด็นความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการ
พิจารณาการก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาของคณะ/วิทยาลัย/ส านักเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

3. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ย้อนหลัง 3-5 ป ี

4. รวบรวมข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ (เบื้องต้น) เช่น คู่เทียบ, การจัดอันมหาวิทยาลัย, 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ, นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวง อว., แผนกลยุทธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ 
กองแผนงาน  
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วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดหวัดและภาค, กฎระเบียบที่ส าคัญ, ผลการด าเนินงานที่ผ่าน, สรุปความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย, นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย, ข้อมูลที่สนับสนุนการวิเคราะห์ SWOT, ข้อมูลที่สนับสนการ
วิเคราะห์ SC, SA และ SO เป็นต้น 

8-15 พฤศจิกายน 
2564 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้แทนคณะ และกองแผนงานจัดประชุมเพื่อระดมสมองโดยใช้
ข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ  
1. วิเคราะห์และก าหนดเป็นสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Key Changes) และ

วิเคราะห์ SWOT analysis  มาวิเคราะห์ก าหนดเป็น SO และน ามากวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความคุ้มค่าคุ้มทุน 2) ค่าใช้จ่าย 3) ความต้องการด้าน
บุคลากรและทรัพยากร 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5) ความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง และรวมทั้ง SC และ SA เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 

2. วิเคราะห์ 5 Force analysis และ Competitor analysis เพื่อช่วยให้สารสนเทศที่
ใช้นการวิเคราะห์ SWOT analysis  สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบจัดท าแผนกลยุทธ์ ได้แก่  
Benchmark / PESTEL analysis / Gap analysis / Trend analysis  

4. พิจารณาก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/
ผู้แทนคณะ/ 
กองแผนงาน/ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

16 พฤศจิกายน 
2564 

กองแผนงาน แจ้งแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

15 พฤศจิกายน – 
20 ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

21 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่ง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ มายังกองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

21-26 ธันวาคม 
2564 

- กองแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ตามแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์
และรูปแบบที่ก าหนด พร้อมสรุปสาระส าคัญของแผน  
- คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะน าต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัย 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

27 ธันวาคม 2564 เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2566-2570 และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ในที่ประชุม
คณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 4 มกราคม 2565 

กองกลาง 

4 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มกราคม 
2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2566-2570 และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แก้ไขหรือเพื่อการด าเนินงาน  

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

5-18 มกราคม 
2565 

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

21 มกราคม 2565 เสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่  29 
มกราคม 2565 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

29 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2566-2570 และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันท่ี 29 มกราคม 2565 ให้ความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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1 กุมภาพันธ์ 2565 

 
กองแผนงาน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใช้แผน
ดังกล่าว หรือเพื่อการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อไป 

กองแผนงาน 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์คณะ ประกอบด้วย  
1. การวิเคราะห์ SWOT  
2. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
4. วิสัยทัศน์  
5. แผนกลยุทธ์/โครงการของคณะ/หน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
คณะ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 
2565 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

5.1 แนวทางการด าเนินงานวิชาการด้านการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านการสอบการ
ประเมินผล และการลงทะเบียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
บริการการศึกษา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้ประกาศแล้วนั้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใน
อัตราร้อยละ ๒๐ และจากการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในอัตราร้อยละ ๓๐ ซึ่งนักศึกษาจะได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ ๕๐ ที่เหลือ  แต่เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว จึงส่งผลให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันภายใน วันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาฯ   
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และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใน
มหาวิทยาลัยมีผู้ติดเชื้อและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเพ่ิมขึ้นประกอบมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสอบในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบ ดังนี้ 

๑. นักศึกษาที่ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับค าสั่งให้กักตัวในช่วงระยะเวลาของการสอบไม่
สามารถขอสอบชดเชยตามระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ ก าหนด 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งได้ 
๓. การให้ผลการเรียน I ของนักศึกษาที่ขาดสอบเนื่องจากติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับค าสั่ง

ให้กักตัวส่งผลต่อการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ต่อเนื่องไม่ได้ 
๔. ช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ อยู่ในช่วงเดียวกับการสอบ

ปลายภาค ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔  ซึ่งส่งต่อความเสถียรของระบบในการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ 
รวมถึงภาวะเครียดของนักศึกษา 

เพ่ือให้การจัดสอบ การประเมินผล การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารวิชาการจึงเสนอแนวทางการด าเนินงานวิชาการด้านการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านการสอบ การประเมินผล และการลงทะเบียน โดยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติแล้ว ดังนี้  

๑. ด้านการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ขยายก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร แบบไม่เสียค่าปรับ(กรณีได้รับ

อนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ โดย
เปลี่ยนแปลงจากเดิม วันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. ด้านการสอบ 
(๑) ให้งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ติด

เชื้อให้คณะ/อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าสอบของนักศึกษาโดยส่งรายชื่อให้คณะและ
ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดเชื้อของนักศึกษาตรงหน้าจอบันทึกคะแนนในระบบบริการการศึกษา (REG) 

(๒) นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบด้วยเหตุอันควรเนื่องจากติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
ค าสั่งให้กักตัวในช่วงระยะเวลาของการสอบ ให้ด าเนินการยื่นเรื่องขอสอบชดเชยพร้อมหลักฐานต่อคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภายใน ๗ วันนับ
จากวันที่รักษาหายหรือพ้นก าหนดการกักตัวโดยนับรวมวันหยุดราชการ วิธีการด าเนินการมีดังนี้ 

(ก) กรณีรายวิชาที่ขอสอบชดเชยเป็นรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัด ให้นักศึกษายื่นเรื่อง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีผ่านระบบค าร้องออนไลน์หรือช่องทางท่ีคณะก าหนด 

(ข) กรณีรายวิชาที่ขอสอบชดเชยเป็นรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสังกัด ให้นักศึกษายื่น
เรื่องพร้อมแนบหลักฐานต่อคณะที่สังกัดผ่านออนไลน์หรือตามช่องทางที่คณะก าหนด เมื่อคณะด าเนินการเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีพิจารณาแล้ว ให้รวบรวมท าหนังสือแจ้งคณะเจ้าของรายวิชาเพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

(๓) อนุญาตให้กรรมการคุมสอบที่มีเหตุอันควร และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่คุมสอบนอกท่ีตั้งได้ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

(ก) ให้รายงานตัวต่อกรรมการกลางผ่าน Google Meet ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดก่อน
เวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ๔๕ นาที  

(ข) ให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบตามข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
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๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔   

(ค) การรับและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ด าเนินการผ่าน LINE 
GROUP ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้กรรมการคุมสอบจัดส่งเอกสารภายใน ๖๐ นาทีหลังจากหมดเวลาสอบ 

(ง) ให้กรรมการกลางประสานและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบตลอด
ระยะเวลาการสอบผ่านทาง Google Meet ในห้องสอบของรายวิชานั้น 

๓. ด้านการประเมินผล 
(๑) ให้งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล แจ้งอาจารย์ผู้สอนพิจารณาประเมินผลการเรียน

โดยอาจพิจารณาให้เกรด I กับนักศึกษาที่ขาดสอบเนื่องจากกรณีติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับค าสั่งให้ กักตัว 
นักศึกษาที่ได้รับเกรด I ให้ด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการสอบชดเชย ทั้งนี้ระยะเวลาในการแก้ไข
เกรด I ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ หากพ้นก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนตามคะแนนที่ได้ 

(๒) ส าหรับนักศึกษาที่ขาดสอบและไม่ด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอสอบชดเชยตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือผู้สอนทราบเหตุผลแน่ชัดแล้วว่านักศึกษาขาดสอบจริงด้วยเหตุผลอ่ืนที่ไม่สามารถจัดสอบชดเชยให้ได้ 
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเกรดตามคะแนนที่ได้ของนักศึกษารายนั้น 

๔. ด้านการลงทะเบียน 
(๑) เลื่อนวันเริ่มลงทะเบียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตาม

ปฏิทินการศึกษาฯ (เอกสารแนบ ๓) ก าหนดหนดให้วันเริ่มลงทะเบียน ๒/๒๕๖๔ คือวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในกลุ่มนักศึกษาและอยู่ในช่วงสอบปลายภาคซึ่งเป็น
การจัดสอบแบบออนไลน์ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดภาวะเครียดของนักศึกษา จึง
เลื่อนวันเริ่มลงทะเบียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ไปเป็นวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔   

(๒) นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากได้รับ
เกรด I ในรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre.) ด้วยเหตุติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับค าสั่งให้กักตัวในช่วง
ระยะเวลาของการสอบในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ให้เข้าเรียนในรายวิชานั้นโดยแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และ
ให้แสดงหลักฐานการเข้าเรียนโดยแนบแบบฟอร์มรับรองการเข้าชั้นเรียนเพ่ือด าเนินการขอลงทะเบียนในภาค
การศึกษา ๒/๒๕๖๔ ภายหลังจากที่เกรด I ของรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre.) นั้นได้แก้ไขเป็นเกรดที่มี
ความหมายหรือค่าคะแนนที่ผ่าน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D , S) แล้ว 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔, วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานการด าเนินงานวิชาการด้านการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านการสอบ การประเมินผลและการลงทะเบียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2563 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่มี
ตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 งาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้แจ้งให้คณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตาม
นโยบายและรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และในปี 2563 ได้แจ้งให้คณะและหน่วยงานที่
รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2563 ตามหนังสือที่ อว 0604.4.6/ว 1125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ทราบแล้วนั้น 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ของคณะ หลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 มีดังนี้ 

- กลยุทธ์ที่ 1 เรื่อง การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใน 4 
มาตรการ มีคณะและหน่วยงานที่ไม่มีการด าเนินการในปี 2563 จ านวน 8 หัวข้อ และมีรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

   มาตรการที่ 1.1 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ 

   มาตรการที่ 1.2 สร้างระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ข้อ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ 

   มาตรการที่ 1.3 สร้างระบบและกลไกในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 3 ข้อ 

   มาตรการที่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ 
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- กลยุทธ์ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใน 4 มาตรการ มีคณะและหน่วยงานที่ไม่มีการด าเนินการในปี 2563 จ านวน  

52 หัวข้อ และมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   มาตรการที่ 2.1 ปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ 
   มาตรการที่ 2.2 ให้คณะและสาขาวิชาที่มีความพร้อมเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (English Program) ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ และไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ข้อ 

   มาตรการที่ 2.3 ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติและรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปในบางหัวข้อหรือบางรายวิชา ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ และ
ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 6 ข้อ 

   มาตรการที่ 2.4 ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 
1 ข้อ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 5 ข้อ 

- กลยุทธ์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ ใน 2 มาตรการ มีคณะและหน่วยงานที่ไม่มีการ
ด าเนินการในปี 2563 จ านวน 26 หัวข้อ และมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

   มาตรการที่ 3.1 พัฒนาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ข้อ 

   มาตรการที่ 3.2 พัฒนาอาจารย์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน
นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ และไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 5 ข้อ 

- กลยุทธ์ที่ 4 เรื่อง การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ใน 3 มาตรการ มีคณะและหน่วยงานที่ไม่มีการด าเนินการในปี 2563 จ านวน 20 หัวข้อ 
และมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

   มาตรการที่ 4.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
จ านวน 2 ข้อ 

   มาตรการที่ 4.2 จัดเตรียมความพร้อมและอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ข้อ และไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย จ านวน 2 ข้อ 

   มาตรการที่  4.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
จ านวน 1 ข้อ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2563 มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 11 ข้อ จากค่า
เป้าหมายทั้งหมด 42 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 26.19 โดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ในหลายประเด็น 
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ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 พบว่า ส่วนใหญ่มีผล Placement Test อยู่ที่ระดับ A1 (Novice) จ านวน 2,116 คน จากผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 2,704 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 ส่วนจ านวนผู้ที่สอบได้ระดับ B1 ขึ้นไป มีจ านวน 249 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.21 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2562 (ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผู้ที่สอบได้ระดับ B1 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 16.47) โดยจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 
ได้ก าหนดร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อย
กว่าระดับ B1 ของ CEFR LEVEL ค่าเป้าหมายปี 2562-2564 เป็นร้อยละ 30 35 และ 40 ตามล าดับ 

การนี้ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของคณะ/หลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 
2563 และผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาฯ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาฯ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2563 และแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับ CEFR ก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2559 - 2563 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 ปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 (ปรับแก้ตามปฏิทินของส านักงบประมาณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งท่ีประชุม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณ เสนอแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานและก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดแนวทางประกอบการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ของประเทศ และ
นโยบายส าคัญดังนี้ 
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1. แผนระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ   
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
1.6 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง   
1.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
1.8 นโยบายส าคัญของรัฐบาล    
1.9 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดย

ค านึงถึงความจ าเป็น ภารกิจ ความต้องการในพื้นท่ีและแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการประชาชน   
2. ด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด COVID - 19  โดยให้ความส าคัญกับการ

แก้ไขปัญหาบรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากกรแพร่ระบาด COVID - 19    
3. ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ  การจัดบริการ

สาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ โดยพิจารณาความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน โดย
น าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินภารกิจ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มี
ความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเป็น  ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 และปี 2565 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   

5. ด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันก าหนดเวลาในการจัดส่งไปยังส านักงบประมาณ กองแผนงานจึงได้ปรับปฏิทิน
การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับปฏิทินการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายของส านักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

 
ก. กระบวนการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย 
1. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 11 พฤศจิกายน  2564 
1.1) รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 
1.2) งบค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และผู้มีความรู้  

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา) 
1.3) เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่นักเรียนทุน, เภสัชคู่สัญญา, แพทย์ผู้ใช้ทุน) 
1.4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
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1.5) การจัดท าข้อเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัช

กรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย, เงินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

1.7) รายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน)  

2. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่งกรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 

3. กองแผนงาน สรุปกรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
(จัดท าตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 45 (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร : เงินเดือน ค่าจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกรทรวง (2) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนซึ่งเป็นงบ
ประจ า รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (3) และ (3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และ
งบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม) ใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 ตุลาคม 2564 

4. กองแผนงานส่งแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  

5. กองแผนงานเสนอปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปฏิทินตามส านักงบประมาณ) ต่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันอังคารที่ 26 
ตุลาคม 2564 

6. กองแผนงาน แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน จัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา 
45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

7. คณะ/หน่วยงาน จัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ( reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา 45 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 

8. กองแผนงานเสนอปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปฏิทินตามส านักงบประมาณ) ต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในการประชุมครั้งที่ 20/2564 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

9. คณะ/หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (reinventing University)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มายังกองแผนงาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

10. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่งรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดตามข้อ 1) 
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11. กองแผนงานจัดส่งข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (reinventing University)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

12. กองแผนงาน จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 3 มกราคม 2565 

12.1) กองแผนงานรวบรวม สรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสารประกอบ  ประกอบด้วย 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา แบบรูปสิ่งก่อสร้าง และประมาณ การราคากลาง เป็นต้น 

12.2) กองแผนงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ส่งส านักงานประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเจ้าภาพใน
แผนบูรณาการ และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

12.3) ประสานการจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงเจ้าภาพในแผนบูรณาการ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  

12.4) กองแผนงานบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2566 ในระบบ E-budgeting ของส านักงบประมาณ 

13. กองแผนงานจัดส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ไปยังเจ้าภาพแผนบูรณาการ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

14. กองแผนงานจัดส่งรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากร      
ภาครัฐ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

15. กองแผนงานสรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในวันที่ 4 มกราคม 2565 

16. กองแผนงานน าส่งรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประม าณ                     
พ.ศ. 2566 (Sign off งบประมาณ ในระบบ E-budgeting ของส านักงบประมาณ) ไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 5 มกราคม 2565 

17. กองแผนงานน าส่งรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Sign off งบประมาณ ในระบบ E-budgeting ของส านักงบประมาณ) ในวันที่ 14 มกราคม 2565 

18. ส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566 และน าเสนอคณะรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 8 มีนาคม 2565 

19. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2565 

20. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565 

 
 
 



- 53 - 

ข. กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
1. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 วาระท่ี 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 
2. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566   วาระที ่2 - 3  ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 
3. วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 
4. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในวันที่ 6 กันยายน 2565 
 
ค. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดท า

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1. กองแผนงานเสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 เดือนพฤษภาคม 2565 

2. กองแผนงานเสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

3. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 
3.1) คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน  จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

3.2) คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ครั้งที่ 1) ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 
เดือนกรกฎาคม 2565 

5. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

6. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ครั้งที่ 2) ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 เดือน
สิงหาคม 2565 
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7. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ครั้งที่ 2) ใน
วันที ่6 กันยายน 2565 

8. คณะ/หน่วยงานบันทึกโครงการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ UBUFMIS ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 

9. กองแผนงานอนุมัติจัดสรรตั้งยอดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในระบบ UBUFMIS ในระหว่างวันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 

10. กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 24 
กันยายน 2565 

11. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  

 
ง. กระบวนการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  
กองแผนงานก าหนดปฏิทินในการก ากับติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นไตรมาส เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายด าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2566 ในแผนงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามปฏิทินการด าเนินงานที่
ก าหนด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปรับแก้ตามปฏิทินของส านักงานประมาณ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในการประชุมครั้งท่ี 6/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบปฏิทินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแก้ตามปฏิทินของส านักงานประมาณ) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   13.40 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 22/2564 อังคารที ่7 ธนัวาคม 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


