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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 3/2565  

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

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

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๑๐. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

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

และภูมิทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๓.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๖. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๗.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๘.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 
๑๙.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ  

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นายติ๊ก  แสนบุญ กรรมการ 

๒๐.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
๒๑.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๒.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๓.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๔.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
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๒๕.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๗.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการลาตรฐานการวิจัย  ติดราชการ 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้  ประธานสภาอาจารย์ 
๒. รศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์ 
๓. นางสาววดียา เนตรพระ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปะประยุกต์ฯ 
๔. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๕. นายเพลิน วิชัยวงศ์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
๖. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายเพิลน วิชัยวงศ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์   

เสนอที่ประชุม ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน  
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือ         
สื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น 
ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่าง  ๆ ผ่านสื่อมวลชน        
ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน 
ในการด า เนิ นงานด้ านต่ าง  ๆ  ของมหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี  ได้ ด า เนิ นงานไปตามวั ตถุ ประสงค์   
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมกราคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2 เสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา 
ประธาน แจ้งที่ประชุม ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม่ โดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ถึง 12 ฉบับ 
และได้ด าเนินการตามค าสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีในการงดใช้อาคารเรียนของสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาท ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม จึงมี
แนวคิดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอรปกับที่ สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อความสภานักศึกษา ที่ ส .น.ม.อบ 
07/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่องขอเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยสภานักศึกษาในนาม
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2564 ให้กับนักศึกษา
ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือพิจารณาจัดซื้อ Internet package ให้กับนักศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนและการสอบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ประธานที่ประชุม ขอความร่วมมือทุกคณะ/ส านัก และส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบมาตรการช่วยเหลือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ส าหรับ         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้นักศึกษารับทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ 
ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสนับสนุนการจัดหา ATK ร่วมกับคณะ/ส านัก ผ่านช่องทาง
ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice of Student 
and Stakeholders) เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลัย อุบลราชธานี   
ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 และฝ่ายเลขานุการได้ 
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลัย อุบลราชธานี   
ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เม่ือวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 

ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 และ 
ฝ่ายเลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 

  
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยให้ปรับแก้ไขใบสรุปเรื่องในวาระท่ี 4.1  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด       
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,237,180.00 บาท (หนึ่งร้อย
สิ บหกล้ านสองแสนสามหมื่ น เจ็ ด พันหนึ่ ง ร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน )  และมี ยอดรอการจั ดสรรจ านวน 
135,779,911.41 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2547 

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

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ต้น ปีการศกึษา 2564 พ.ศ.2564 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ดังนี้ 

1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุ ด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 3.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 22/2564 วันเมื่ออังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ประชุม   
มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่กองกลาง เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
คณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 2133/2564 สั่ง  
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดย กองกลางไดก้ าหนดประชุมคณะท างานคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูล  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เห็นควรปรับเพิ่มจากเดิม จ านวน 1,000 
คน เป็น 2,000 คน โดยคงอัตราส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเท่าเดิมท่ี 300 คน และเพ่ิมอัตราส่วนด้านการผลิตบัณฑิตจากเดิม 700 คน เป็น 1,700 คน 

2. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขอความร่วมมือผู้มารับบริการตอบ
แบบวัดการรับรู้ผ่านระบบของส านักงาน ป.ป.ช. 

3. มอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และคณะ/ส านัก/หน่วยงาน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ในประเด็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน/
ภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

โดย กองกลางได้มีบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการรายงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยเพ่ือจัดส่งข้อมูลผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก โดยให้จัดส่งข้อมูลให้กองกลางภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือกองกลางจะได้ด าเนินการน าข้อมูล
ดังกล่าวส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ ITAS ภายในก าหนด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว จ านวน 20 ตัวชี้วัด และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 24 ตัวชี้วัดรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 9 ตัวชี้วัด 

2. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
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3. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

4. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

5. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

6. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
- ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

7. ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

โดยหากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการประกอบไปด้วย 
1. รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
2. แผนปฏิบัติราชการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงาน

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 
ตัวชี้วัด 

ที่ประชุมคณะท างานฯ จึงมีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment) ที่ด าเนินการครบถ้วนแล้วจ านวน 19 ตัวชี้วัด และ
ขอให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดตรวจสอบและจัดท าข้อมูลที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังด า เนินการไม่แล้วเสร็จ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อ เสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ ITAS 
ต่อไปผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
 ที่ประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบ และมอบฝ่าย
เลขานุการคณะท างานฯ รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดที่ยังไม่ด าเนินการจัดส่งข้อมูล
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) จ านวน 24 
ตัวช้ีวัด ตรวจสอบและจัดท าข้อมูล พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบาย

ทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการด้านการเงินของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง  
ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้ คุณอลิศรา ศาสนนันทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน ๘๓๒๖ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 

๑.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
รวมสินทรัพย์    ๓๘๙,๕๗๕,๒๒๔.๗๑  บาท 
รวมหนี้สิน     ๑๑,๑๒๔,๕๙๓.๓๔  บาท  
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๓๗๘,๔๕๐,๖๓๑.๓๗  บาท  

๑.๒ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ  ๒๗,๙๖๔,๒๑๔.๑๘  บาท  
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๙,๑๐๘,๖๙๐.๐๑  บาท  
รายได้จากการให้บริการ   ๓๒๕,๗๘๑.๐๐   บาท  
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  ๑๑๓,๕๐๐.๐๐   บาท 
รายได้อ่ืน     ๔,๓๖๕,๓๐๖.๗๔  บาท   
รวมรายได ้     ๙๑,๘๗๗,๔๙๑.๙๓  บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร    ๔๓,๒๗๓,๐๓๒.๔๙  บาท  
ค่าตอบแทน     ๓,๓๘๒,๖๘๓.๓๓  บาท  
ค่าใช้สอย     ๔,๐๕๓,๑๙๘.๕๘  บาท  
ค่าวัสดุ     ๑,๓๔๙,๖๒๒.๖๔  บาท  
ค่าสาธารณูปโภค    ๑,๗๑๕,๐๓๑.๘๓  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ  ๔,๐๓๘,๒๖๓.๙๖  บาท 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ๕,๔๐๘,๑๖๒.๖๓  บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  ๕๐๒,๐๐๐.๐๐   บาท  
รวมค่าใช้จ่าย    ๖๓,๗๒๑,๙๙๕.๔๖  บาท  
รายได้สูง (ต่ า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ   ๒๘,๑๕๕,๔๙๖.๔๗  บาท  

๑.๓ งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
รวมเงินสดรับ          ๘๙,๘๐๖,๓๒๗.๕๒  บาท 
รวมเงินสดจ่าย    (๕๘,๓๙๙,๑๗๖.๐๐)   บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ๓๑,๔๐๗,๑๕๑.๕๒  บาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับ 
เงินลงทุนระยะสั้นครบก าหนดไถ่ถอน       ๖,๕๐๐.๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินสดจ่าย 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร         (๑๐,๖๓๑,๓๙๘.๐๐)  บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน     ๔,๑๓๑,๓๙๘.๐๐  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับ 
รับเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง        ๐.๐๐    บาท 
เงินสดจ่าย ๔,๔๙๑,๑๐๐.๐๐ บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ๔,๔๙๓,๑๐๐.๐๐  บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ    ๒๒,๗๘๒,๖๕๓.๕๒ บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด  ๓๑๐,๑๖๙,๖๘๖.๓๗ บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด     ๓๓๒,๙๕๒,๓๓๙.๘๙ บาท 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน     
ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ การบัญชี และการตรวจสอบ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบรายงาน     
งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในคราวประชุม วาระพิเศษ 
เมื่อวัน-พฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  

2. คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบรายงาน    
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64    
ในคราวประชุม วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ       
สอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบคณะบริหารศาสตร์                  
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  4.2 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 และข้อ 54ก าหนดให้คณะจัดท ารายการทางการเงินประจ าปี เสนออธิการบดี
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของคณะในรอบปีงบประมาณ  
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เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1747/๒๕64  
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้
ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะฯ ได้ท าการ
วิเคราะห์งบการเงินและเสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.20/3587 ลงวันที่            
15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และงบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน   
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

2. งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน                        41,324,726.21  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                       32,948,241.58  บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                         8,376,484.63  บาท 

3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
สินทรัพย์รวม                                    136,259,580.87   บาท 
หนี้สินรวม                                            1,611,144.69  บาท 
ส่วนทุนรวม                                      134,648,436.18   บาท 

4. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4.1 ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 2563 

 
รายการ 

 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง   

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
4.1.1 งบแสดงผลการด าเนินงาน    
รายได้จากการด าเนินงาน 41,324,726.21 41,213,076.60 0.27 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,948,241.58 37,638,499.67 (12.46) 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 8,376,484.63 3,574,576.93 134.33 
4.1.2 งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์รวม 136,259,580.87 129,464,793.83 5.25 
หนี้สินรวม 1,611,144.69 2,686,502.68 (40.03) 
ส่วนทุนรวม 134,648,436.18 126,778,291.15 6.21 
4.1.3 เงินฝากส่วนกลาง 65,873,265.22 54,724,543.96 20.37 
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง 57,329,205.22 48,842,293.96 17.38 
เงินฝากคลัง  
( เงินฝากร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

8,544,060.00 5,882,250.00 45.25 
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4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 8,376,484.63 บาท เพ่ิมขึ้น 4,801,907.70 บาท หรือร้อยละ 134.33 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.27 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จาก
งบประมาณจ านวน 18,303,253.14 บาท เพ่ิมขึ้น 4,879,405.98 บาท หรือร้อยละ 36.35รายได้จากการ
อุดหนุนและบริจาคจ านวน 333,200 บาท เพ่ิมขึ้น 249,186 บาท หรือร้อยละ 296.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 12.46 ซึ่งลดลงในทุกประเภทรายจ่าย ยกเว้น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าครุภัณฑ์ และคณะฯ มีเงินฝากส่วนกลางเพ่ิมขึ้น 11,148,721.26 บาท หรือร้อยละ 20.37 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน 

4.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 136,259,580.87

บาท เพ่ิมขึ้น 6794,787.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องคณะมีสินทรัพย์หมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.27 จากรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.64 ลูกหนี้-กองคลัง 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30.59 และวัสดุคงเหลือ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 26.32  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,611,144.69
บาท ลดลง 1,075,357.99 บาท หรือลดลงร้อยละ 40.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ส่ วนทุน  ณ วันที่  30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  มี ส่ วนทุนรวมทั้ งสิ้ น 
134,648,436.18 บาท เพิ่มขึ้น 7,870,145.03 บาท หรือร้อยละ 6.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

4.4 การวิเคราะห์เงินฝากส่วนกลาง 
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง 

จ านวน 57,329,205.22 บาท เพิ่มขึ้น 8,486,911.26 บาท หรือร้อยละ 17.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เงินฝากคลัง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากคลัง จ านวน 8,544,060.00 

บาท เพิ่มขึ้น 2,661,810.00 บาท หรือร้อยละ 45.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

5.1 ตารางที่ 2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2564 และ 2563 
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง ค าอธิบาย 

2564 2563 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
5.1.1 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน      

คณะฯ มีความสามารถใน
การช าระหนีส้ินหมุนเวียน
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน 

-  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 42.52 21.56 20.96 

-  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เร็ว 
(สินทรัพย์หมุนเวียน-วัสดุคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 42.38 21.49 20.89 

5.1.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    คณะฯ มีอัตราการหมุน
ของลูกหนี้เพิ่มข้ึน และ
ระยะเวลาการเรียกเก็บ
หนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปี

ก่อน 

- อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 
(เงินทดรองราชการ/ลูกหนี้เงินยืมถัวเฉลี่ย) 

รอบ 4.44 2.75 1.69 

- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 
(365 วัน / อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม) 

วัน 82.20 132.72 (50.52) 

5.1.3 อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน      
- อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
(หนี้สินรวม/ทุนรวม) 

เท่า 0.01 0.02 (0.01) 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง ค าอธิบาย 
2564 2563 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

-อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อสินทรัพย์รวม 
(หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) 

เท่า 0.01 0.02 (0.01) คณะฯ มีภาระหนี้สนิน้อย
และยังสามารถก่อหนี้เพิ่ม
ได้ในอนาคต 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 และข้อ 54 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564      

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
สอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบคณะพยาบาลศาสตร์                  
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.3 รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 
28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน 
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ
รายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า  การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายงานทาง
การเงินประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบ นั้น 

เ พ่ือให้การด า เนิ นงานให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคับดั งกล่ าว  อธิการบดี ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี  และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วนั้น โดย
วิทยาลัยฯ ได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/1771 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564  
จึงได้สรุปข้อมูลรายงานงบการเงิน ผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564   
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
สินทรัพย์หมุนเวียน      198,044,138.67 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      648,739,658.19 บาท 
รวมสินทรัพย์       846,783,796.86 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน          6,858,167.37 บาท 
หนี้สินไม่หมุนเวียน          17,627,022.17 บาท 
ส่วนทุน        822,298,607.32 บาท 
รวมหนี้สินและส่วนทุน      846,783,796.86 บาท 
1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ     121,279,775.18 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)   63,651,000.00 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา            32,094,918.62 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์                             23,528,165.89 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ                                     431,256.80 บาท 
รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์                                813,915.00 บาท 
รายได้จากการรับบริจาค                                               1,943,060.00 บาท 
รายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก                                                 573,900.00 บาท 
รายได้จากการวิจัย            3,914,225.00 บาท 
รายได้ระหว่างหน่วยงาน                                                  167,862.68 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                            19,436.79 บาท 
รายได้อื่น ๆ                                           68,718.00 บาท 
รวมรายได้                 248,486,233.96 บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร          69,693,312.16 บาท 
ค่าตอบแทน                     28,448,230.06 บาท 
ค่าใช้สอย                                                               19,148,894.45 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค            9,625,885.73 บาท 
ค่าวัสดุ           10,258,991.17 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (ต่ ากว่าเกณฑ์)                                             1,877,040.00 บาท 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก         3,914,208.50 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐ                                       156,799.80 บาท 
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์                   83,491,063.52 บาท 
เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก)                     47,300.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                                     226,661,725.39 บาท 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                           21,824,508.57 บาท 
1.3 งบกระแสเงินสด 
เงินสดรับ                   250,912,603.54 บาท 
เงินสดจ่าย                 (160,899,019.97) บาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสุทธิ       90,013,583.57  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ                 (48,027,090.64) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ                          (5,000,000.00) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ        36,986,492.93 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด    139,495,690.96 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    176,482,183.89 บาท 

2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ วันที่ 

30 กันยายน พ.ศ. 2564 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด า เนินงาน 
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
3.1 ฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีสินทรัพย์รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 846,783,796.86บาท เพ่ิมขึ้น 17,426,030.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง งานระหว่างก่อสร้าง ครุภัณฑ์(สุทธิ) และเงินฝากคลัง 

3.2 ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 

248,486,233.96 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 226,661,725.39 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
จ านวน 21,824,508.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 160.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินงบประมาณ  
(งบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) เงินจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา และรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)   

3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2564 และ 2563 พบว่าวิทยาลัยฯ มีความ

คล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น และมีความสามารถใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้เร็วขึ้นและมีอัตราผลตอบแทนก าไรการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ได้ย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปแบบก าไรได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่
มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 

2. ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่  18/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
รับทราบ รายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานงบ
การเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.4 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เสนอที่ประชุม ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ให้ผู้สอบ
บัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชีและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 หมวดที่ 9  
การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ 51 ก าหนดให้คณะจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี เสนออธิการบดี
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ รายงานทางการเงินประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ  

เ พ่ื อด า เนิ นการ ให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคับดั งกล่ า ว  อธิ การบ ดี ได้ มี ประกาศแต่ งตั้ ง ให้   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8974 เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2564 คณะ ฯ ได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 และได้น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
และได้เสนอรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่ออธิการบดีแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบ
บัญชี โดยสรุปดังนี้  

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
รวมสินทรัพย์                                                74,622,280.06 บาท 
รวมหนี้สิน                                                     1,241,220.00 บาท 
รวมส่วนทุน                                          73,381,060.06 บาท 
2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากงบประมาณ                    5,185,682.34 บาท 
รายได้ค่าหน่วยกิต                 22,331,529.50 บาท                                
รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน                       19,680.00 บาท 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย                   374,526.00 บาท  
รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                   83,223.66 บาท 
รายได้ค่าบริการวิชาการ                                        1,837,600.00 บาท 
รายได้จากการบริจาค                                               32,000.00 บาท 
รายได้อ่ืน                                            87,115.41 บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน                                 29,951,356.91 บาท 
ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน                            
ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                              14,854,312.88 บาท 
ค่าตอบแทน                                                      2,248,865.50 บาท 
ค่าใช้สอย                                                         3,311,884.67 บาท 
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ค่าวัสดุ                                                               80,272.45 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค                                                  942,324.01 บาท 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย                                 4,060,099.05 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                            25,497,758.56 บาท 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ               4,453,598.35 บาท 
3. งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
รวมเงินสดรับ       33,363,543.53 บาท 
รวมเงินสดจ่าย       21,622,952.87 บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    11,740,590.66 บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับ                                        0.00 บาท 
เงินสดจ่าย : 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร                    (711,112.00) บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                (711,112.00) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับ               0.00 บาท 
เงินสดจ่าย : 
จ่ายคืนเงินทดรองจ่ายจากคลัง             (398,000.00) บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน                        (398,000.00) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ     10,631,678.66 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด   30,373,506.64 บาท           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    41,004,985.30 บาท 
4. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564  

4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 74,622,280.06 

บาท ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 6,916,127.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.21 ซึ่งมีสัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ 55.63 และ 44.37 ตามล าดับ ในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 10,245,154.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.77 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลง 3,329,026.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.14 
เนื่องมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์สุทธิ 

หนี้สิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,241,220.00 บาท 

ปรับลดลงจากปีก่อน จ านวน 969,617.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.86 ซึ่งมีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและ
หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ 1.66 และ 0.00 ตามล าดับ ในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง 969,617.48 
บาท คิดเปน็ร้อยละ 43.86 เนื่องมาจากการลดลงของใบส าคัญค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่วนด้านหนี้สินไม่หมุนเวียน ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียน  
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ส่วนทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  คณะนิติศาสตร์มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น 73,381,060.06 

บาท ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 7,885,745.38 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.04 เนื่องมาจากการคณะ ฯ มี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  

4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวน เงิน 

4,453,598.35 บาท โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 382,861.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยถือ
ว่าคณะ ฯ มีผลการด าเนินงานภาพรวมดีข้ึน 

รายได้จากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล และรายได้
จากแหล่งอ่ืน ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น 29,951,356.91 บาท 
ปรับลดลง 2,559,615.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่า
หน่วยกิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย รายได้จากการบริจาค และรายได้อ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และตัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 
2564 คณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 25,497,758.56 บาท ลดลง 2,942,476.37 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากคณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงในส่วนของค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย       

4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 
-มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 33.44 เท่า ปรับเพิ่มข้ึน 19.30 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 33.34 เท่า เพ่ิมขึ้น 19.28  เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัว
ทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องมาจากเงินสดเพ่ิมขึ้นและหนี้สินหมุนเวียนลดลง 

การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
-มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.40 เท่า ปรับลดลง 0.08 เท่า เมื่อเทียบกับปี

ก่อน และในปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2563 คณะนิติศาสตร์ สามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
คณะ ฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีมาก ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

 
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
-มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.02 เท่า ปรับลดลง 0.01 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็น

ว่าคณะ ฯ มีหนี้สินลดลง เป็นผลมาจากคณะไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว และส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน  
-มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.02 เท่า ปรับลดลง 0.01 เท่า เมื่อเทียบกับปี

ก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีภาระหนี้สินลดลง  
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
-มีอัตราก าไรต่อรายได้ ร้อยละ 14.87 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 5.97 ลดลงร้อยละ 0.04 แสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีรายได้ลดลง แต่ยังมีรายได้  
สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

 
 



- ๑๗ - 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่

มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 ข้อ 51 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 

ธันวาคม 2564   
2. บันทึกข้อความที่ อว 0604.18/4608 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายงาน

ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
การสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบคณะนิติศาสตร์                   
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  4.5 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและ
การด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและ
รักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วน
ที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามท่ี
ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป 
และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบ
บัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การ
จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๕๑ เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนอ
อธิการบดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน นั้น 

เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชี
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรั ฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อว ๐๖๐๔.๑๙/๕๑๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปดังนี้ 

1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากเงินงบประมาณ 8,087,207.61  



- ๑๘ - 

รายได้จากการจัดการศึกษา - ปกต ิ 19,809,509.00  
รายได้จากการจัดการศึกษา - ทุนส ารอง 2,793,900.00  
รายได้ดอกเบี้ยรับ 79,635.34  
รายได้ค่าบริการฝึกอบรม 8,500.00  
รายได้ค่าบริการวิชาการ 1,483,160.00  
รายได้อ่ืน ๆ  37,838.40  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 32,299,750.35  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17,190,880.07  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภายในประเทศ 217,504.16  
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ 267,418.48  
ค่าตอบแทน 848,722.58 
ค่าใช้สอย 2,609,619.75  
ค่าวัสดุ 168,668.01  
ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 45,712.00  
ค่าสาธารณูปโภค 906,375.54  
เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอื่น 1,000.00  
เงินอุดหนุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ 53,000.00  
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1,580,160.00  
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 75,618.00  
ค่าตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ 5,869.09  
ค่าเสื่อมราคา 2,957,238.95  
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 26,927,786.63  
รายได้จากการด าเนินงานสูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  5,371,963.72 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
สินทรัพย์หมุนเวียน    63,228,598.67 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    39,239,635.49 บาท 
รวมสินทรัพย์            102,468,234.16 บาท  
หนี้สินรวม           2,451,480.83 บาท 
ส่วนทุน             100,016,753.33 บาท 
รวมหนี้สินและทุน           102,468,234.16 บาท 
3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1 การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน 102,468,234.16 

บาท เพ่ิมขึ้น 5,273,006.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์
หมุนเวียน จ านวน 63,228,598.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของสินทรัพย์รวม  และเพ่ิมขึ้น  
7,603,487.70 บาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากส่วนกลาง - 
กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 61,060,176.50 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 



- ๑๙ - 

32,239,635.49 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.29 ของสินทรัพย์รวม ลดลง (2,330,481.00) บาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ (5.61) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 คณะมีการบริจาคครุภัณฑ์ให้โรงเรียน  

หนี้สินและส่วนทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน  2,451,480.83 บาท คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.39 ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง (98,931.99) บาทหรือคิดเป็นร้อยละ (3.88)  
เมื่อเทียบกับปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวน 2,000,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.95ของหนี้สินและส่วนทุน และใบส าคัญค้างจ่ายมีจ านวน 359,923.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.35 
ของหนี้สินและส่วนทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน 100,016,753.33 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.61 ของหนี้สินและส่วนทุน เพ่ิมขึ้น 5,371,938.81 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.68  
เมื่อเทียบกับปีก่อน  

3.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

จ านวน 5,371,963.72 บาท ลดลง (2,346,853.73) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (30.40) เมื่อเทียบกับปีก่อน  
เนื่องจากมีรายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้อ่ืน ๆ ลดลง  

รายได้จากการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน  

32,299,750.33 บาท ลดลง (1,566,151.39) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (4.62) เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ประกอบด้วย (1) รายได้จากงบประมาณ จ านวน 8,087,207.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของรายได้จาก
การด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 91,867.44 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการจัด
การศึกษา – ปกติ จ านวน 19,809,509.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม 
ลดลง (2,955,120.50) บาท คิดเป็นร้อยละ (12.98) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) รายได้จาการจัดการศึกษา - ทุน
ส ารอง จ านวน 2,793,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของรายได้จากการด าเนินงาน ลดลง (11,405.00) 
คิดเป็นร้อยละ (0.41) เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 

26,927,786.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 780,702.34 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 
17,190,880.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.84 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 289,344.99 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) ค่าเสื่อมราคา 2,957,239.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.98  
ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม ลดลง (870,241.58) คิดเป็นร้อยละ (22.74) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3)  
ค่าใช้สอย 2,609,619.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม เพ่ิ มขึ้น  
1,069,251.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน (4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 
1,580,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เพ่ิมขึ้น 1,580,160.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน 

อัตราส่วนทางการเงิน 
1. สภาพคล่องทางการเงิน 

1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน/อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 25.792 เท่า 

ลดลงจากปีก่อน 3.982 เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากคณะฯ  
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มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น อาทิ เงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ง่าย 25.780 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.986 เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็วเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 
1 เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น อาทิ เงิ นฝากส่วนกลาง - กองคลัง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 
0.324 เท่า ลดลงจากปีก่อน (0.040) เทา่ แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

2.2 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืมทดรอง

จ่าย 228.701 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 0.016 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อ
เทียบกับปีก่อนมีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 71.541 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการ เก็บหนี้ 0.003 วัน 
ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ เงินยืมเพ่ิมขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เพ่ิมขึ้น แสดงว่าคณะฯ  
มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้เพ่ิมข้ึน ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น 

3. วัดภาระหนี้สิน 
3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.025 เท่า ลดลงจาก

ปีก่อน (0.002) เท่า เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ต่ า 
3.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.024 เท่า 

ลดลงจากปีก่อน (0.002) เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีภาระหนี้สินต่ าและหนี้สินส่วนใหญ่มาจาก เงินยืมทดรองราชการ 
4. ความสามารถในการหาก าไร 

4.1 อัตราก าไรต่อรายได้ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนก าไร 16.632% ลดลง

จากปีก่อน (6.161)% เนื่องจากคณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานลดลง 
4.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 5.243% 

ลดลงจากปีก่อน (2.699)% แสดงว่าคณะ ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ในรูปก าไรลดลง 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่
มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 

2. ระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ข้อ 51 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
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2. บันทึกข้อความที่ อว 0604.19/5222 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง น าส่งรายงาน
ทางการเงิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบ
บัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบคณะรัฐศาสตร์                   
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.6 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุม ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการ
เงินประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ 29 ให้คณบดีเสนออธิการบดี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะ
ทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เลขทะเบียน 8974  
เป็นผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บัดนี้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และน าส่งรายงานงบการเงินและรายงาน
วิ เคราะห์ งบการ เงิน เรี ยนอธิการบดีผ่ านหัวหน้าส านั กงานตรวจสอบภายใน ตามบันทึกข้อความที่  
อว 0604.15.1/1814 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอรายงานงบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงิน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้ 

1. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ                   5,831,899.23 บาท 
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา            9,247,686.00 บาท 
รายได้รับจัดสรร-เงินทุนส ารอง                          4,772,167.30 บาท 
รายได้จากแหล่งอ่ืน                 331,441.68 บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน           20,183,524.98 บาท 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร              10,730,808.62 บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน        444,260.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าใช้สอย               1,369,397.97 บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ                  165,829.04 บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค                   538,497.66 บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                         1,300,000.00 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                  652,295.58 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน             15,201,088.87 บาท 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                4,982,435.34 บาท 
2. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
สินทรัพย์รวม              9,166,136.36 บาท 
หนี้สินรวม          19,468,901.62 บาท 
ส่วนของทุนรวม     (10,302,765.26) บาท 
3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.1 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งผลการ

ด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  ตามรายงานการเงินของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่ามีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือก าไรจากการด าเนินงาน เป็นเงินจ านวน 4,982,435.34 
บาท หรือก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจ านวน   5,083,379.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.50  สาเหตุหลักมาจาก
การด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายได้ลดลง 

- รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 20,183,524.21 บาท ลดลง 4,903,946.42 บาท
หรือ ร้อยละ 19.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจาการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเกิดจากการ
ลดลงของโครงการบริการวิชาการจากการหารายได้ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น  15,201,088.87 บาท เพ่ิมขึ้น  
179,432.71 บาท หรือร้อยละ 1.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมากจากการบันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น  

3.2 ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มีสินทรัพย์รวม 9,166,136.36 เพ่ิมข้ึน 1,063,911.42 บาท หรือร้อยละ 13.13 เมื่อเทียบจากปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่มาจาก สินทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและครุภัณฑ์ 

- หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีหนี้สินรวม 19,468,901.62 บาท ลดลงจากปีก่อน 490,798.62 บาท หรือร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่วนใหญ่หนี้สินมาจากการติดลบในระบบUBUFMIS สะสมยกมา 

- ส่วนทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มีส่วนทุนรวม (10,302,765.26) บาท ลดลง 1,554,710.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน  สาเหตุหลักเกิดจากมีทุนเพ่ิมขึ้น และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลงเนื่องจากมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่

มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ที่ประชุมคณะกรรมการคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 18/2564 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และให้คณบดีและคณะผู้บริหารน าข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีไป
ปรับปรุงการด าเนินงานของคณะและให้รายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงินต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
สอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน            

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ส านักงบประมาณเห็นชอบการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
744,034,500 บาท โดยได้รับเงินประจ างวด จ านวน 447,005,800 บาท คงเหลือยังไม่จัดสรร จ านวน 
297,028,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

งบรายจ่าย 
 ได้รับจดัสรร
งบประมาณ  

เงินจัดสรรก าหนดให้
แล้ว 

คงเหลือที่จะจัดสรรให้ใน
ไตรมาสที่ 4 

ร้อยละการการจดัสรร 

ก. รายจ่ายประจ า 594,057,100.00  297,028,400.00  297,028,700.00  49.99 
  งบบุคลากร 238,742,800.00  117,496,400.00 121,246,400       49.21 
  งบด าเนินงาน   10,528,800.00      5,263,800.00 5,265,000        49.99 
  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00  174,268,200.00  170,517,300.00  50.54 
ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00  149,977,400.00                      -    100.00 

รวม 744,034,500.00  447,005,800.00  297,028,700.00  60.08 

มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลการเบิกจ่าย 157,009,581.31 บาท จากงบประมาณ
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.10 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 
8.90 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 30.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
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- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 151,210,291.31 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 25.45 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 8.55 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 34) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 5,799,290.00 คิดเป็น
ร้อยละ 3.87 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 9.13 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 13.00)  
 

แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

 
 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 คณะที่มีผลการ
เบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 30 มี 1 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 30 มี 9 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะพยาบาลศาสตร ์ 50.00 
2 คณะศลิปศาสตร ์ 29.69 
3 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 23.23 
4 ส านักงานอธิการบด ี 22.55 
5 คณะวิทยาศาสตร ์ 20.95 

งบรายจ่าย
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

ก. รายจ่ายประจ า 594,057,100.00    151,210,291.31     442,846,808.69   25.45 34.00

  งบบุคลากร 238,742,800.00    61,634,721.94      177,108,078.06    25.82

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00      1,111,690.41        9,417,109.59       10.56

  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00    88,463,878.96      256,321,621.04    25.66

ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00    5,799,290.00        144,178,110.00    3.87 13.00

รวม 744,034,500.00    157,009,581.31    587,024,918.69    21.10 30.00

594,057,100.00 

149,977,400.00 

744,034,500.…

151,210,291.31 

5,799,290.00 

157,009,581.31 

ร้อยละ 25.45

ร้อยละ  3.87

ร้อยละ 21.10

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 20.78 
7 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 11.59 
8 คณะเภสัชศาสตร ์ 8.54 
9 คณะเกษตรศาสตร ์ 8.01 

10 ส านักวิทยบริการ 0.00 
รวม 21.10 

รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 34 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 34  มี 6 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 34 มี 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะพยาบาลศาสตร ์           50.00  
2 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 49.20 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 42.01 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 41.37 
5 คณะเภสัชศาสตร ์           37.01  
6 คณะวิทยาศาสตร ์ 35.89 
7 คณะศลิปศาสตร ์ 29.69 
8 ส านักงานอธิการบด ี           24.52  
9 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ           23.23  

10 ส านักวิทยบริการ 0 
รวม 25.45 

รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 13 ไม่มีหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์         7.53  
2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 5.42 
3 คณะวิทยาศาสตร ์         3.88  
4 ส านักงานอธิการบด ี           0  
5 คณะเกษตรศาสตร ์ 0  
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 0  

รวม 3.87 
จากการตรวจสอบในระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 รายจ่ายลงทุนมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน 117 รายการ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 50 รายการ ยังไม่  
ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 58 รายการ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงรายการต่อส านักงบประมาณ จ านวน 9 รายการ ดังนั้น      
จึงขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวนรายการที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน (รายการ) วงเงิน 
(บาท) 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 16 8,374,300 
2. คณะเภสัชศาสตร ์ 9 6,421,600 
3. คณะวิทยาศาสตร ์ 3 1,650,000 
4. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 25 31,840,000 
5. ส านักงานอธิการบด ี 5 6,702,900 

รวม 58 54,988,800 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 34 
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คณะ/หน่วยงาน รายการ ผลรวม
คณะเกษตรศาสตร์ เคร่ืองกล่ันระเหยสารสุญญากาศ 1 เคร่ือง 350,000.00        

ตู้เก็บอุณหภูมิ (ประตูกระจก) 2 ตุ้ 75,000.00         
ตู้เก็บอุณหภูมิ (ประตูทึบ) 2 ตู้ 143,000.00        
ตู้แข่แข็ง 2 ตู้ 50,000.00         
อ่างน  าละลายสารสกัด 1 เคร่ือง 160,000.00        
เคร่ืองตัดและสับพืชอาหารสัตว์ 1 เคร่ือง 880,000.00        
เคร่ืองป้ัมน  า 4 เคร่ือง 804,700.00        
เคร่ืองวัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เคร่ือง 320,000.00        
เคร่ืองอัลตราซาวน์  1 เคร่ือง 241,600.00        
เคร่ืองรีดนมและควบคุมคุณภาพ 1 เคร่ือง 75,000.00         
งานปรับปรุงโรงเรือนโคเนื อ-โคนม พร้อมระบบบ าบัดน  าเสีย 1 รายการ 1,150,000.00     
งานปรับปรุงโรงเรือนสุกรพันธ์ุ พร้อมคอก และระบบท าความเย็นแบบเย่ือกระดาษ 1 รายการ 1,200,000.00     
งานปรับปรุงโรงเรือนไก่พื นเมือง พร้อมกรงเลี ยง 1 รายการ 300,000.00        
งานปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อมกรงเลี ยง ระบบท าความเย็นแบบเย่ือกระดาษ  1 รายการ 1,705,000.00     
ก่อสร้างหอถังเก็บน  า  1 รายการ 560,000.00        
เคร่ืองท าให้เซลล์แตกตัว 1 ชุด 360,000.00        

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 8,374,300.00     
คณะเภสัชศาสตร์ ชุดดูดจ่ายสารละลาย   3 ชุด 75,000.00         

อ่างละลายสารสกัดด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonic bath)   1 เคร่ือง 160,000.00        
เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง  1 เคร่ือง  55,000.00         
เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง  1 เคร่ือง 75,000.00         
ตู้อบลมร้อน (hot air oven)   1  ตู้ 150,000.00        
ชุดสกัดแบบต่อเน่ือง (Soxhlet extractor)  2 ชุด 90,000.00         
ชุดเคร่ืองระเหยแห้งแบบลดความดัน (Rotary evaporator)  1  เคร่ือง 350,000.00        
ชุดเคร่ืองบดแปรรูปสมุนไพร  2  เคร่ือง 170,000.00        
หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั นสูงเสมือนจริงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ระบบกล้อง 4 
ทิศทาง 1 รายการ

5,296,600.00     

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 6,421,600.00     
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดเคร่ืองพิมพ์สามมติติส าหรับสร้างงานต้นแบบทางการแพทย์ 1 ชุด 610,000.00        

ชุดทดลองทางการวัดและบันทึกสัญญาณสรีรวิทยา 1 ชุด 690,000.00        
ชุดโปรแกรมส าหรับการเขียนแบบสามมิติ 1 ชุด 350,000.00        

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 1,650,000.00     
วิทยาลัยแพทย์ฯ กล้องส่องตรวจเนื อเย่ือปากมดลูก   1 เคร่ือง 730,000.00        

เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส (Biphasic Defibillator) พร้อม external pacemaker 3 
เคร่ือง

1,800,000.00     

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  4 เคร่ือง 600,000.00        
เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion pump) 30 เคร่ือง 1,500,000.00     
เคร่ืองจี ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า   1 เคร่ือง 520,000.00        
เคร่ืองช่วยท าคลอดสุญญากาศระบบดิจิตอล   2 เคร่ือง 760,000.00        
เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  1 เคร่ือง 1,800,000.00     
เคร่ืองช่วยหายใจทารกแรกเกิด (Bipap)  1 เคร่ือง 800,000.00        
เคร่ืองดมยาสลบ   1 เคร่ือง 1,700,000.00     
เคร่ืองตรวจและบันทึกคล่ืนหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล (EKG 12 leads)   5 
เคร่ือง

1,000,000.00     

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา  1 เคร่ือง 3,210,000.00     
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง  1 เคร่ือง 1,500,000.00     
เคร่ืองบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์   2 เคร่ือง 560,000.00        
เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคล่ืนผสม   1 เคร่ือง 1,700,000.00     
โคมไฟล้อเล่ือน  5 เคร่ือง 800,000.00        
ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 2 ชุด 900,000.00        
ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดมดลูก  2 ชุด 900,000.00        
ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ 2 ชุด 1,000,000.00     
ตู้อบส าหรับทารกแรกเกิด ชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื น  2 เคร่ือง 2,200,000.00     
เตียงตรวจภายในปรับด้วยไฟฟ้า   4 เตียง 720,000.00        
เตียงท าคลอดชนิดปรับด้วยไฟฟ้า   2 เตียง 640,000.00        
เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า 50 เตียง 4,000,000.00     
ม่านกั นระหว่างเตียงผู้ป่วย  1 ชุด 160,000.00        
ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง    2 ชุด 840,000.00        
ชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power Lab) 2 ชุด 1,500,000.00     

วิทยาลัยแพทย์ฯ ผลรวม 31,840,000.00   
ส านักงานอธิการบดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเฉพาะทาง 1 เคร่ือง 103,000.00        

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1 เคร่ือง 99,900.00         
อุปกรณ์เลี ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื อ พร้อมเคร่ืองควบคุมอากาศ 1 ชุด 4,000,000.00     
ลิฟต์ขนของและคนพิการ 1 ชุด 1,500,000.00     
ระบบกรองน  าโรงงานต้นแบบ 1 ชุด 1,000,000.00     

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 6,702,900.00     
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 2,333,904 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้
ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 
(อุทยานวทิยาศาสตร์) 

1. เคร่ืองแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 
เครื่อง  

408,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

2. เคร่ืองบด 1 เครื่อง 125,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
3. ชุดระบายอากาศ 1 ชดุ 719,375 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
4. ชุดตรวจจับโลหะ 1 ชุด 527,900 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
5. เคร่ืองท าแห้งแบบปั๊มลม 553,629 รอเบิกจ่าย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม  2564) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ก าหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 สะสม  
ณ ไตรมาส 2 

สะสม  
ณ ไตรมาส 3 

สะสม  
ณ ไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 34 57 79 98 
รายจ่ายลงทุน 13 29 46 75 

ภาพรวม 30 51 72 93 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ให้กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลในทุกรายการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้แสดง

หมายเหตุ ประกอบรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน 
2. ขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.8 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
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ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร           
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพหลักสูตร ( IQA) โดย สป.อว.ก าหนด 2) การประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ และ 3) การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
(ASEAN University Network Quality Assurance)  

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ดังนั้น กองแผนงาน ได้เสนอกรอบแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2565 รายละเอียดดังนี้ 

1) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
หัวข้อ สภาวิชาชีพ ระบบ IQA AUN-QA 

(1) จ านวนหลกัสูตร 
(เอกสารแนบ 1) 

3 หลักสูตร 68 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

(2) การตรวจประเมิน ตามวงรอบการรับรองฯ 
จากสภาวิชาชีพ 

แต่งต้ัง ค.กก.ตรวจประเมินฯ  
ทุกป ี

- ปีการศึกษา 2564 แต่งต้ังกรรมกา
ประเมินโดยใช้ผู้ทรงฯ AUN-QA 
- ส่งรายงานประเมินตนเอง (บาง 
Criteria) ตามข้อเสนอแนะของคณะที่
ปรึกษา AUN-QA 

(3) คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน 

สภาวิชาชีพก าหนด - องค์ประกอบ ค.กก.ประเมินฯ ไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีเง่ือนไข   
 1. การเสนอรายชื่อ  ค.กก.ประเมินฯ-  
   1.1 คณะ/หลักสูตรสามารถเสนอ ค.
กก.ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมนิฯ 
ระดับหลักสูตรที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1-2 
ท่าน  
   1.2 มหาวิทยาลัยก าหนด ค.กก.
ประเมินฯ ร่วมประเมินเพิ่มเติมให้ครบ
ตามองค์ประกอบการประเมินฯ 
2.การประสาน ค.กก.ประเมินฯ  
- กรณี คณะเชิญบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย - ให้คณะด าเนินการ
ประสานทาบทามเชิญประเมินฯ  

- กรณี คณะเชิญบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย - กองแผนงาน
ด าเนินการประสานทาบทามเชิญ
ประเมินฯ 

หมายเหตุ – การก าหนดทีม ค.กก.
ประเมินฯ อ้างอิงจากคู่มือ IQA ของ 
สป.อว. 

มหาวิทยาลัยก าหนด ค.กก.ประเมินฯ ทีม่ี
ประสบการณ์การตรวจหลักสูตร AUN-

QA 

(4) ช่วงวันตรวจประเมิน ตามวงรอบการรับรองฯ 
จากสภาวิชาชีพ 

1 พ.ค. - ต้น มิ.ย. 65  
(ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565) 

ส.ค. 65 

(5) การส่งรายงาน SAR ตามวงรอบการรับรองฯ 
จากสภาวิชาชีพ 

ล่วงหน้า 10 วันท าการ 
ก่อนตรวจประเมินฯ  

ล่วงหน้า 30 วัน  
ก่อนตรวจประเมินฯ 

(6) วันประเมิน สภาวิชาชีพก าหนด ตามที่หลักสูตร/ ประธาน ค.กก.ประเมนิฯ 
ก าหนด 

ส.ค. 65 
(คณะที่ปรึกษา AUN-QA ก าหนด) 

(7) รูปแบบการประเมิน Onsite Onsite / Online โดยด าเนินการตามที่
หลักสูตรเสนอ  

Onsite / Online  
(คณะที่ปรึกษา AUN-QA) 

(8) การเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนประเมิน 

สภาวิชาชีพก าหนด ตามประกาศ ม.อบ. เร่ือง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 

ตามประกาศ ม.อบ. เร่ือง อัตรา
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินฯ 



- ๒๙ - 

หัวข้อ สภาวิชาชีพ ระบบ IQA AUN-QA 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 

หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(9) การรับรองยืนยันผล

ประเมินฯ 
สภาวิชาชีพรับรอง เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย  

(ก.ค. - ส.ค. 65)  
เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย  

(ก.ย. - ต.ค. 65)  
(10) รายงานผ่านระบบ  

CHE QA (สป.อว.) 
30 ส.ค. 65  

(หมวด 1 และขอ้มูล
พื้นฐาน) 

(30 ก.ค. 65) * 
(8 หมวด และขอ้มูลพื้นฐาน) 

หมายเหตุ * เนื่องจากกองแผนงานต้อง
จัดท ารายงานผลการประเมินในระบบ 
CHE QA ต่อจากคณะ/หลักสูตร 

30 ส.ค. 65 
(หมวด 1 และขอ้มูลพื้นฐาน) 

 
2) ปฏิทินการด าเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม IQA AUN-QA ผู้รับผิดชอบ 
1) ก าหนดการแจ้งรายชื่อ ค.กก.ประเมินฯ     

- แจ้งก าหนดวันประเมินฯ และ รายชือ่ ค.กก.
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

ม.ค. – 28 ก.พ. 2565 มหาวิทยาลัยก าหนดวัน
ประเมิน 

หลักสูตร/คณะ 

2) การทาบทามผู้ประเมินฯ    

2.1 กรณี เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
- “คณะ/หลักสูตร” ด าเนินการประสานทาบทาม

เชิญโดยวาจา ประสานการเดินทาง ที่พกั และการส่งเอกสารการ
ประเมินให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

- แจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย 
และบทบาทในการประเมินฯ พร้อมกับที่อยู่ และต้นสังกัดของคน
ภายนอก มายังกองแผนงาน เพื่อจัดท าหนังสือเชิญตรวจประเมิน
อย่างเป็นทางการ 

ต้น มี.ค. 2565 มหาวิทยาลัยประสาน
ทาบทามแต่งต้ัง ค.กก.

ประเมินฯ 

หลักสูตร/คณะ 

2.2 กรณี เชิญผู้ทรงวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  
- “คณะ/หลักสูตร” แจ้งรายชื่อ และก าหนดการ

ประเมินฯ มายัง กองแผนงาน   
- กองแผนงาน ด าเนินการประสานทาบทามเชิญ

ตรวจประเมิน และจัดท าหนังสือเชิญอยา่งเป็นทางการ 

มี.ค. 2565 - กองแผนงาน 

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  เม.ย. 2565 มิ.ย. 2565 กองแผนงาน 
4) ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 3 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2565 ส.ค. 2565 หลักสูตร/คณะ 
5) การน าผลจากการตรวจประเมินไปจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร 
มิ.ย. 2565 ส.ค.-.ก.ย. 2565 หลักสูตร/คณะ 

6) การสรุปผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2564 11 มิ.ย. 2565 ส.ค. 2565 กองแผนงาน 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน รว่มกับ ค.กก.
ประเมินฯ 

14 มิ.ย. 2565 - กองแผนงาน 

- น าเสนอผลประเมินฯ ปกีารศึกษา 2564 ต่อ ค.กก.
ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

22 มิ.ย. 2565 ก.ย. 2565 กองแผนงาน 

- น าเสนอผลประเมินฯ ปกีารศึกษา 2564 ต่อ ค.กก.
บริหารมหาวิทยาลัย 

6 ก.ค. 2565 ต.ค. 2565 กองแผนงาน 

- น าเสนอผลประเมินฯ ปกีารศึกษา 2564 ต่อ ค.กก.
สภามหาวิทยาลัย 

31 ก.ค. 2565 ต.ค. 2565 กองแผนงาน 

หมายเหตุ – ก ำหนดกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา...ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 
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2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 
สิงหาคม 2560) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
6 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
2. ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
1. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
2. ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

 
4.9 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ มีความประสงค์จัดท า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการศึกษา วิ จัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และ
ให้บริการทางวิชาการ โดยจะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และถ่ายทอด
เทคโนโลยี น า THEOS-2 ไปใช้ขยายผลสู่ผู้ใช้งานในระดับภูมิภาค รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1  
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศและวิทยาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
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2.2 เพ่ือด าเนินการศึกษา วิจัย พัฒนาและให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ รวมถึงวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือด าเนินการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือ
การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากรซึ่งกันและกัน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมและเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ผลักดัน งานวิจัยและนวัตกรรม  
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ คู่สัญญา 
3.๑ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึง

แลกเปลี่ยนบุคลากร เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร   
3.๒ ส่งเสริม ผลักดัน ด าเนินการศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยน

การใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

3.3 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก THEOS-2 และแหล่งอ่ืน ๆ   

3.4 ใช้ข้อมูล สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการ
ด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ของประเทศ 

3.5 จัดการประชุมหรือการสัมมนา เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ รวมทั้งเพ่ือ
พิจารณาโครงการ แผนงานหรือกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้งโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ 

3.6 ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม ยังไม่ก าหนด  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย นายปกรณ์ อาภาพันธ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ 
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
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ระหว่าง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมอบกองกลาง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ทั้งนี้ที่ประชุมมีขัอเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้  
1.เห็นควรเปลี่ยนชื่อบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย ... เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ.... เป็นไปตามแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.ให้เพิ่มวัตถุประสงค์เนื้อหาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับขอบเขตความร่วมมือ 
3.ปรับวิธีการเขียนตามรูปแบบ ประสานกับส านักงานกฏหมายและนิติการ 
 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฏหมายและนิติการเพื่อ

ตรวจสอบ และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
4.10 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

และประจ าปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 2/2565) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ

การศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 และที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และประจ าปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 2/2565) 
จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา ในระดับปริญญาโท จ านวน  6 คน  ดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2563 (ภาคพิเศษ) จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  

จ านวน 1 คน  
2. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2564  จ านวน  5 คน  ดังนี้ 

2.1 คณะเกษตรศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร 
จ านวน 1 คน  

2.2 คณะบริหารศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน 4 คน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 
9 การส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 43 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติอ่ืน 
ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   

และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการ
ส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน  และประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 5 คน  รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 

4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ประกอบกับมติท่ีประชุม
การจัดท า (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษา      
มีมติเห็นชอบในหลักการ 

ของวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2565 งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง)ก าหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ในการนี้  เพ่ือการด าเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการด้านวิชาการ กองบริการการศึกษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดการของวันเปิด-ปิดภาคเรียน  วันสุดท้ายของการเรียน และวันสอบประจ าภาค 
ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ภาคการศึกษา 

หมายเหตุ 
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

1 วันเปิดภาคการศึกษา 6 มิ.ย.65 31 ต.ค.65 27 มี.ค.66 เปิดเรียนหลังวันสุดท้ายของการสอบภาค
เรียนที่ผา่นมา 2 สัปดาห ์

2 สอบกลางภาค 1-11 ส.ค.
65 

19-30 ธ.ค.65 - ภาคต้นสอบสัปดาห์ที่ 9-10 
ภาคปลายสอบสัปดาห์ที่  

8-9 
3 ถอนรายวิชาโดยไดร้ับ

สัญลักษณ์ W 
27 มิ.ย.26 

ส.ค.65 
21 พ.ย.65-20 

ม.ค.66 
3-21 เม.ย.

66 
ภาคปกตสิัปดาห์ที่ 4-12  
ภาคฤดูร้อนสัปดาห์ที่ 2-4 

4 วันสุดท้ายของการเรียน 2 ต.ค.65 26 ก.พ.66 7 พ.ค.66 วันอาทิตย์ก่อนสอบปลายภาค 
5 สอบปลายภาค 3-14 ต.ค.

65 
27 ก.พ.-10 

มี.ค.66 
8-12 พ.ค.

66 
ภาคต้นสอบสัปดาห์ที่  

18-19 
ภาคปลายสอบสัปดาห์ที่ 18-19 

ภาคฤดูร้อนสัปดาห์ที ่7 
6 วันปิดภาคการศึกษา 15 ต.ค.65 11 มี.ค.66 13 พ.ค.66 วันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลาย

ภาค 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
3. ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 

2565 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม    
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 และที่ประชุมการจัดท า (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 

 
ทั้งนี้  ที่ประชุมได มีการอภิปรายอย างกวางขวางในประเด็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี โดยที่ประชุมเห็นพองกันวาควรถือเอาวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงก าหนดให้วันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบ ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565 
2. ก าหนดวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
  4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการยกเลิกการลงทะเบียน พ.ศ. 2565 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามประกาศปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ก าหนดช่วงระยะเวลาให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น การช าระค่าธรรมการศึกษา แบบไม่เสียค่าปรับ การเสียค่าปรับการช าระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า การยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ ทาง www.reg.ac.th      
การขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา กรณียังไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นต้น หากนักศึกษา
ไม่ด าเนินการช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะล็อคระบบการลงทะเบียนเ รียนไม่ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด
ที่ 5 ข้อ 20 ได้ระบุว่า “การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หากช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนดจะต้องช าระค่าปรับตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากมีเหตุผลความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกหรือปิดรายวิชาหรือกลุ่มการเรียน และการจัดการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย กรณีท่ีนักศึกษาไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณายกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
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ทรัพย์และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด” และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวดที่ 5 
ข้อ 19 ได้ระบุว่า “การลงทะเบียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หากช าระค่าธรรมเนียมหลังก าหนดจะต้องปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุผล
ความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดรายวิชาหรือกลุ่มการเรียน และการจัดการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และนักศึกษาอาจได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ดังนั้นเพ่ือการด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและ
มาตรฐาน กองบริการการศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการยกเลิกการลงทะเบียน พ.ศ. 2565 เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคการศึกษาปกติให้ช าระภายใน 3 สัปดาห์แรก
ภายหลังจากเปิดภาคการศึกษา และภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ช าระภายใน 1 สัปดาห์แรกภายหลังจากเปิดภาค
การศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ  

ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษา หากพ้น
ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเสียค่าปรับตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2) การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ด้วยเหตุที่นักศึกษาไม่สามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หรือมีความจ าเป็นด้านทุนทรัพย์ให้นักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) มีความประพฤติเรียบร้อยและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
(2) ไม่มีหนี้ค้างช าระ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ค้างช าระได้ 1 ภาคการศึกษาจะพิจารณา

เป็นรายกรณ ี
3) ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ทาง www.reg.ubu.ac.th 
ภาคการศึกษาปกติให้ยื่นค าร้องสัปดาห์ที่ 4 - 7 หลังเปิดภาคการศึกษา  

(2) อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติค าร้องผ่านระบบ
ออนไลน์โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่นักศึกษายื่นค าร้อง  

(3) มหาวิทยาลัย ตรวจสอบการอนุมัติค าร้องและบันทึกข้อมูลการผ่อนผันในระบบบริการ
การศึกษา (REG) 

(4) นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ช าระเงินตามที่นักศึกษา
ก าหนดในค าร้อง ทั้งนี้ต้องก่อนวันสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ หรือตามประกาศปฏิทินการศึกษา  

หากพ้นก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อก าหนด จะเสียค่าปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคิดค่าปรับนับตั้งแต่หลังวันสุดท้ายของการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติผ่อนผันตามปฏิทินการศึกษาก าหนด 

4) หากครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันแล้ว นักศึกษายังไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันอีก ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
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5) นักศึกษาที่ไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 5 และข้อ 6 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้นักศึกษาต้องยื่ นเรื่องขอลาพัก
การศึกษา หรือขอคืนสถานภาพการศึกษาแล้วแต่กรณี 

6) กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจะช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
และมีความประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษายื่นค าร้องผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือน าเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติด้วยเหตุผลการจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นรายกรณี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม    

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการยกเลิกการ
ลงทะเบียน พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 
4.13 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระ

ค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า พ.ศ. 2565 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศฯ  

2 ฉบับ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 5 ข้อ 20 ได้ระบุว่า “การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและ
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน
เรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา หากช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนดจะต้อง
ช าระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุผลความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกหรือปิดรายวิชาหรือ
กลุ่มการเรียน และการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย กรณีที่นักศึกษาไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา
ยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือด าเนินการอ่ืนใดเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวดที่ 5 ข้อ 19  ได้ระบุว่า     
“การลงทะเบียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป 
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ตามประกาศของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา หาก
ช าระค่าธรรมเนียมหลังก าหนดจะต้องปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมีเหตุผลความจ าเป็น มหาวิทยาลัย
อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดรายวิชาหรือกลุ่มการเรียน และการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย และนักศึกษาอาจได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

เนื่องจากประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้นมีเนื้อความในประกาศคล้ายคลึงกันและยังไม่ชัดเจน 
ท าให้ส่งผลการะทบต่อนักศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้าของ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงปรับเนื้อหาให้ชัดเจน
และครอบคลุมมากขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับ
การช าระค่าลงทะเบียน รายวิชาล่าช้า พ.ศ. 2565 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยมีรายละเอียดตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

ล าดับ 
ฉบับเดิม 

ฉบับใหม ่
สาระ/เหตุผลในการ

เปลี่ยน ระดับปรญิญาตร ี ระดับบัณฑิตศึกษา 

1 ประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าปรับค่าลงทะเบียน
รายวิชาล่าช้า 

ประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าปรับค่าลงทะเบียน
รายวิชาล่าช้า 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับ
ค่าลงทะเบียนรายวิชาลา่ช้า พ.ศ. 
2565 

แก้ไขจากประกาศ 
เป็น ระเบยีบ 

2 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
5 แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม การศึกษา
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 
ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการ บริหาร
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ใน
การประชุม ครั้งท่ี 7/2550 
เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 จึงก าหนดอัตรา
ค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียน
รายวิชาล่าช้า 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ
ในข้อ 7 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่า
ด้วยค่าธรรมเนียม การศึกษา
ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ใน
การประชุม ครั้งท่ี 7/2550 
เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 จึงก าหนด อัตรา
ค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียน
รายวิชาล่าช้า ดังนี ้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
15 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2533 และความในหมวด 5 ข้อ 
20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2564 
และหมวด 5 ข้อ 19 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชมุครั้งที่ 
...../2565 เมื่อวันที่ 
........................ พ.ศ. 2565 

ปรับอ านาจท่ีอ้างถึง 
และวันท่ีได้รับการ
อนุมัติจากมติที่
ประชุม 

3 ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า 
"ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราด่าปรับการช าระ 
ค่าลงทะเบียนรายวิชาลา่ช้า" 

ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า 
"ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่ปรับการช าระ 
ค่าลงทะเบียนรายวิชาลา่ช้า" 

ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระ
ค่าลงทะเบียนรายวิชาลา่ช้า" 

แก้ไขจากประกาศ 
เป็น ระเบยีบ 

4 ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีท่ีขัด
หรือแย้งกับประกาศนี ้

ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีท่ีขัด
หรือแย้งกับประกาศนี ้

ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระ
ค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า พ.ศ. 
2550 ฉบับส าหรับนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี  และประกาศ

เดิมประกาศฯ 
ก าหนดอัตราค่าปรับ
การช าระ
ค่าลงทะเบียน
รายวิชาล่าช้า ของ
ระดับปริญญาตรี 



- ๓๘ - 

ล าดับ 
ฉบับเดิม 

ฉบับใหม ่
สาระ/เหตุผลในการ

เปลี่ยน ระดับปรญิญาตร ี ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระ
ค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า พ.ศ. 
2550 ฉบับส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

และระดับ
บัณฑิตศึกษา ใช้ช่ือ
ประกาศเดียวกัน แต่
เนื้อความในประกาศ
ระบุระดับการศึกษา 

5 ข้อ 3. นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขา จะต้องลงทะเบยีน
ตามประกาศปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลยั อุบลราชธาน ี

ข้อ 3. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกสาขา จะต้อง
ลงทะเบียนตามประกาศปฏิทิน
การศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ข้อ 3. นักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา จะต้องลงทะเบียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาตาม
ก าหนดการที่ประกาศปฏิทิน
การศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก าหนด 

แก้ไขจากประกาศ
เดิมที่ระบุระดับ
การศึกษาของแต่ละ
ประกาศ เป็น 
นักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 

6 ข้อ 4. หากพ้นก าหนดการ
ลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ถูกปรับ อัตรา วันละ 50 บาท 

ข้อ 4. หากพ้นก าหนดการ
ลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ถูกปรับ อัตรา วันละ 50 บาท 

ข้อ 4. หากพ้นก าหนดการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดแล้ว ให้คิด
ค่าปรับ อัตราวันละ 50 บาท ไม่
นับวันหยุดราชการ โดยคิดค่าปรับ
นับต้ังแต่หลังวันสุดท้ายของการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาแบบ
ไม่เสียค่าปรับจนถึงวันที่นักศึกษา
ช าระค่าธรรมเนียม ทั้งน้ี ต้องไม่
เกินวันสุดท้ายของการสอบปลาย
ภาคตามปฏิทินการศึกษา 

ปรับเนื้อหาให้ชัดเจน
และครอบคลุมมากขึ้น 

7 ข้อ 5. การยกเว้นค่าปรับ
สามารถกระท าได้ กรณีเหตุ
สุดวิสยั ระบบลงทะเบียน
ขัดข้อง หรือข้อวินิจฉัย ของ
อธิการบด ี

ข้อ 5. การยกเว้นค่าปรับ
สามารถกระท าได้ กรณีเหตุ
สุดวิสยั ระบบลงทะเบียน
ขัดข้อง หรือข้อวินิจฉัย ของ
อธิการบด ี

ข้อ 5. การยกเว้นค่าปรับสามารถ
กระท าได้ กรณเีหตสุุดวสิัย ระบบ
ลงทะเบียนขัดข้อง หรือข้อวินิจฉัย
ของอธิการบดี 

คงเดิม 

8 ช้อ 6. ให้ใช้ประกาศนี้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2550 เป็นต้นไป 

ข้อ 6 ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
เป็นต้นไป 

ข้อ 6. ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ 
.............. พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

วันท่ีให้ใช้ระเบียบนี ้

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า 

(ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า 

(ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 



- ๓๙ - 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม  

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.14 ขอความเห็นชอบการด าเนินงานจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล หรือ Digital Transcript 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  

ได้เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาให้มีการน าร่อง
ด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยมี 9 มหาวิทยาลัยและ 6 หน่วยงานที่ร่วมกัน
ผลักดันโครงการน าร่อง  

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม 
ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.: ETDA) และคณะท างานก าหนดมาตรฐานการจัดท าเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ได้จัดงานแถลงข่าวน าร่องการให้บริการ Digital Transcript       
ซึ่งขณะนั้นมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน 22 สถาบัน  โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.: ETDA) ให้การสนับสนุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือมใช้ส าหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ในกระบวนการออกเอกสาร 

วันที่  10 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript : 
กระบวนการจัดท า Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) เพ่ือพัฒนาเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้อยู่ ใน
รูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาลของ อว. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท า Digital Transcript 
และการหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการในภาพรวมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
คณะท างานก าหนดมาตรฐานการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital 
Transcript” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยที่สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
อย่างเป็นทางการโดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล หรือ Digital Transcript จ านวนทั้งสิ้น 39 แห่ง โดยขณะนี้ มีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้งาน
และพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript แล้วจ านวนทั้งสิ้น 16 แห่ง เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการและขอบเขต
การให้ค าปรึกษาการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พัฒนาระบบเพ่ือการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาใน
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รูปแบบดิจิทัล เช่น ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับไม่สมบูรณ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองเรียนครบตาม
หลักสูตร หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะด าเนินการโดยมีกระบวนการให้ค าปรึกษาและแนะน า ประกอบด้วย     

1. วิเคราะห์ระบบงานทะเบียนฯ ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 
2. วางแผนและออกแบบระบบงานใหม่ เพ่ือจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบงานใหม่ร่วมกับสถานศึกษา 
4. สรุปผลการใช้งานระบบใหม่ 
5. น าระบบงานใหม่มาใช้งานจริง 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเพ่ือวางแผนและออกแบบระบบงาน

ใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรงานทะเบียน และบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเข้าร่วมในการด าเนินการระยะต่อไปมหาวิทยาลัยจะศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินการและเตรียมการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รูปแบบการพัฒนาระบบเอกสารดิจิทัล มี 3 แบบ ดังนี้ 

รูปแบบ ขั้นตอน 

แบบท่ี 1 แยก Infrastructure      1. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบลงนามเอกสารทางการ 
ศึกษาแบบดิจิทัลและระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฯ (Access Log) 
     2. ติดตั้ งไฟล์ใบรับรองดิจิทัล (Certificate Authentication) 
ที่ได้มาจากผู้ให้บริการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
     3 .  ติดตั้ ง โปรแกรมส าหรับเรียกใ ช้ โปรแกรมรับรองเวลา (e -
Timestamping) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
     4. เจ้าหน้าที่ท าการ Login เข้าระบบลงนามเอกสารทางการศึกษาและ
ท าการเรียกไฟล์เอกสารทางการศึกษา (PDF) จากระบบทะเบียนและท าการ
ใส่รหัสผ่านเพื่อท าการลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ลงในไฟล์
เอกสารทางการศึกษา โดยมีการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Timestamping) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
แบบอัตโนมัติ 
     5. ระบบลงนามเอกสารทางการศึกษาส่งไฟล์ที่ลงลายมือช่ือดิจิทัลและ
ประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งกลับไปท่ีระบบทะเบียน 

แบบท่ี 2 ติด Certificate 
บนระบบทะเบียน/ให้บริการ  
(Generate Transcript) 

     1. ติดตั้ งไฟล์ใบรับรองดิจิทัล (Certificate Authentication) 
ได้มาจากผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสบ์นเครือ่งแม่ข่ายระบบทะเบยีน 
     2. ติดตั้งโปรแกรมส าหรับเรียกใช้โปรแกรมรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Timestamping) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(สพธอ.) 
     3. เจ้าหน้าที่ท าการ Login เข้าระบบลงนามเอกสารทางการศึกษาและ
ท าการเรียกไฟล์เอกสารทางการศึกษา (PDF) จากระบบทะเบียนและท าการ
ใส่รหัสผ่านเพื่อท าการลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) ลงในไฟล์
เอกสารทางการศึกษา โดยมีการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Timestamping) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
แบบอัตโนมัติ 
     4. ระบบลงนามเอกสารทางการศึกษาส่งไฟล์ที่ลงลายมือช่ือดิจิทัลและ
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รูปแบบ ขั้นตอน 

ประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งกลับไปท่ีระบบทะเบียน 

แบบท่ี 3 ติด Certificate 
บนระบบทะเบียน/ให้บริการ  
(Generate Transcript) โดยใช้ USB Token 

     1. ติดตั้งโปรแกรมส าหรับเรียกใช้โปรแกรมรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Timestamping) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(สพธอ.)   
     2. เจ้าหน้าท่ีท าการ Login เข้าระบบลงนามเอกสารทางการศึกษา 
     3. ท าการเชื่อมต่อ USB Token กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 
     4. ท าการเรียกไฟล์เอกสารทางการศึกษา (PDF) จากระบบทะเบียน 
     5. กดปุ่มลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อท าการเรยีนไฟล์ 
Private Key จาก USB Token ส าหรับลงลายมือช่ือดิจิทลั และประทับ
รับรองเวลาอเิล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) จากส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แบบอัตโนมัติ  
     6. ระบบลงนามเอกสารส่งไฟล์เอกสารทางการศึกษาที่ลงลายมือ 
ช่ื อ ดิ จิ ทั ล แ ละป ระ ทั บ รั บ รอ ง เ ว ล าอิ เ ล้ ก ท รอนิ กส์ ส่ ง ก ลั บ ไ ปที่ 
ระบบทะเบียน 

 
2. สิ่งท่ีต้องเตรียมด าเนินการ มีดังนี ้

สิ่งที่ต้องเตรียมด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. จัดเตรียม Sever ส าหรับ Signing ติดตั้ง OS พื้นฐาน จัดซื้อ Sever เรียบร้อยแล้ว 

2. ติดตั้ง DC (Digital Certificate) ลงในเครื่อง  ได้ Certificate เอกสารกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.:ETDA) แลว้ รอด าเนินการทดสอบและ
ติดตั้ง 

3. ติดตั้ง (e-Timestamping) รอด าเนินการโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้ประสาน
และด าเนินการ 

4. Coding เพิ่มเตมิ เพื่อให้ระบบสามารถรัน 
การติด DC ได้ครั้งละหลายใบ/ชุด 

ก าลังร่างรูปแบบระบบการจัดการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาผ่
านออนไลน์ เพื่อให้ บริษัท Vision Net หรือ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการ 

5. การพัฒนาระบบลงนามในใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์ รอด าเนินการโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้ประสาน
และด าเนินการ 

6. ปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวทิยาลัยให ้
เอื้อต่อการท า Digital Document   

รอด าเนินการ 

7. การก าหนดบทบาทและการมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน 
(ผู้ผลติเอกสาร/ผูล้งนาม/ทมีธรรมาภิบาล 
ข้อมูล เป็นต้น) 

รอด าเนินการ 

8. การก าหนดเอกสารที่จะใช้เป็นเอกสารดิจิทัล รอด าเนินการ 
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สิ่งที่ต้องเตรียมด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

9. การสื่อสารและสรา้งการรับรู้กบัคน 
ทั้งองค์กรและผู้ใช้งาน  

รอด าเนินการ 

10. การก าหนดนโยบายข้อมลู (ระยะเวลาในการเก็บ
เอกสาร การเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับ
กฎหมายต่าง ๆ)   

รอด าเนินการ 

11. การออกแบบระบบติดตามและวัดผล (การตรวจสอบ
ประเมินและรายงานผลการตรวจสอบ) 

รอด าเนินการ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
3. ประกาศ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for 
Academic Transcript) พ.ศ. 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
เอกสารส าคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transcript 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ 
 
4.15 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้การน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้าของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ ดังกล่าวต่อไป ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้               
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าที่  และกองแผนงาน ได้ร่วมประชุมกับรอง
ศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 และก าหนดหลักการ เหตุผลและแนวคิดในการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 

หลังจากนั้น กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดี ของคณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานภายในเทียบเท่าคณบดีของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ และ
พิจารณายกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ... และได้ร่วมกับประชุมกับรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
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ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือพิจารณาร่างหลักการ เหตุผล แนวคิด 
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของข้อบังคับอีกครั้ง ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวแล้ว ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอร่างข้อบังคับต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
หากเห็นชอบจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 มาตรา ๑๕  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ

โดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
   ฯลฯ     ฯลฯ 
 (๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
 ๒.๒ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ออกตามความในมาตรา ๑๙ แห่ง

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ (๔) ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ควรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ วาระการด ารงต าแหน่ง วิธีการประเมินผล ค่าตอบแทน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใหม่หรือผู้บริหารใหม่ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้ 
1. แก้ไข “ข้อ 27  ไม่ให้น าข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับกับหัวหน้าส่วนงานที่จะปฏิบัติงานครบสาม

ปี เป็นครบวาระภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้” 
2. ปรับการน าเสนอข้อมูลเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูลเดิม กับข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข 
3. ที่ประชุมรับในหลักการตามที่ประธานสภาอาจารย์ เสนอปรับ ข้อ 13 ประชาคม

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ เสนอเป็นเปิดเผยต่อประชาคมอย่างกว้างขวาง 
4. การก าหนดระยะเวลาการประเมินให้ชัดเจน ในข้อ 23 เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหาร และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.16 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2565 หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีส านักงานอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ กองบริการการศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการทาสีอาคารเรียนรวม 3 อาคารเรียนรวม 4 และอาคารเรียนรวม 5 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และผู้มาใช้บริการให้มีความ
สะดวกในหลายๆ ด้าน รวมอาคารสถานที่ ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย
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ส าคัญในการสนับสนุนการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา อาจารย์ และรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ทั้งนี้ งานสนับสนุนการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยของกองบริการการศึกษา
ส านักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการให้บริการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ในปี
การศึกษา 2544 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน งานสนับสนุนการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม              
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5  โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
   อาคารเรียนรวม 3 จ านวน 21 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,940 (ในปีการศึกษา 2549 มอบให้
อยู่ในความดูแลและการใช้งานของคณะรัฐศาสตร์ และในปีการศึกษา 2562 รับมอบให้กลับมาให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานสนับสนุนการศึกษา กองบริการการศึกษา 
    อาคารเรียนรวม 4 มีจ านวน 15 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,525 ที่นั่ง อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของงานสนับสนุนการศึกษา กองบริการการศึกษา  
  อาคารเรียนรวม 5 มีจ านวน 9 ห้องเรียนขนาดความจุ 2 ,300 ที่นั่ง อยู่ในความรับผิดชอบ    
ของงานสนับสนุนการศึกษา กองบริการการศึกษา (ก่อสร้างในปีการศึกษา 2553) 
                    ทั้งนี้ เนื่องด้วยตั้งแต่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ยังไม่เคยมีการ
ปรับปรุงทาสีภายนอก ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 อาคาร สีเริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ไม่เกาะติดผนังปูนร่อนเป็นแผ่น 
บางส่วนมีรอยร้าวเป็นรูพรุน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงทาสีอาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ให้อยู่ใน
สภาพดี และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มาใช้บริการ 
  กองบริการการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทาสีอาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท แต่เนื่องจากกองบริการการศึกษา ได้ประชุมหารือร่วมกับส านักงาน
บริหารกายภาพฯ เพ่ือพิจารณาประเมินรูปแบบ“การปรับปรุงการทาสี” ส านักงานบริหารกายภาพฯ จึงเสนอให้กอง
บริการการศึกษาปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย จาก เดิม งบด าเนินงาน รายการจ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคาร
เรียนรวม เป็น งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 เนื่องจากลักษณะของ
งานจ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัสดุ และความถูกต้องของเนื้องานตามแบบรูป 
   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา จึงขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

งบประมาณทีข่อโอน งบประมาณที่รบัโอน 
โครงการ งบรายจ่าย จ านวน โครงการ งบรายจ่าย จ านวน 

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน 
รหัสกิจกรรม 
096900010003 

งบด าเนินงาน 
- ค่าใช้สอย  

2,000,000 
2,000,000 

โครงการปรับปรุง
อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลยั 
รหัสกิจกรรม 
096600010005 

งบลงทุน 
- ค่าก่อสร้าง 
รายการทาสี
ภายนอกอาคาร
เรียนรวม 3, 4 
และ 5 

2,000,000 
2,000,000 

รวม 2,000,000 รวม 2,000,000 
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ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย แบบสรุป
ราคากลางงานก่อสร้าง, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาโครงการฯ และแบบรูป โดยสรุปละเอียดทาสีภายนอก
อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ดังนี้ 

1. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 3 จ านวน 587,910 บาท 
งานทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 3 ประกอบด้วย งานขุดลอกฟิลม์บริเวณหลุดล่อนด้วย
เครื่องฉีดน้ าแรงสูง (เฉพาะภายนอก/โถงทางเดิน, งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังคิด 10% 
ของพ้ืนที่, งานทาสีรองพ้ืนปูนเก่า และทาสีน้ ายากันเชื้อรา ตามรายละเอียดขั้นตอนการทาสี, 
งานทาสี SHIELD ชนิดกึ่งเงา, งานทาสีน้ ามัน, งานทาสีผนังภายในห้องเรียน ห้องบรรยาย 

2. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 จ านวน 648,874 บาท 
งานทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 3 ประกอบด้วย งานขุดลอกฟิลม์บริเวณหลุดล่อนด้วย
เครื่องฉีดน้ าแรงสูง (เฉพาะภายนอก/โถงทางเดิน, งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังคิด 10% 
ของพ้ืนที่, งานทาสีรองพ้ืนปูนเก่า และทาสีน้ ายากันเชื้อรา ตามรายละเอียดขั้นตอนการทาสี, 
งานทาสี SHIELD ชนิดกึ่งเงา, งานทาสีน้ ามัน, งานทาสีผนังภายในห้องเรียน ห้องบรรยาย 

3. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 5 จ านวน 337,120 บาท 
งานทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 3 ประกอบด้วย งานขุดลอกฟิลม์บริเวณหลุดล่อนด้วย
เครื่องฉีดน้ าแรงสูง (เฉพาะภายนอก/โถงทางเดิน, งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังคิด 10% 
ของพ้ืนที่, งานทาสีรองพ้ืนปูนเก่า และทาสีน้ ายากันเชื้อรา ตามรายละเอียดขั้นตอนการทาสี, 
งานทาสี SHIELD ชนิดกึ่งเงา, งานทาสีน้ ามัน, งานทาสีผนังภายในห้องเรียน ห้องบรรยาย 
    รวมทั้งสิ้น      จ านวน 1,573,904 บาท 

FACTOR F     จ านวน 1.3024  
รวมค่าส่งสร้าง  จ านวน 2,049,823.85 บาท 
ราคากลาง      จ านวน 2,000,000    บาท 



- ๔๖ - 
  ตารางท่ี 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็น 

ที่ โครงการ 
งบ

รายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบฯ 
แผนการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง
ของ
มหาวิทยาลยั  

สิ่งก่อสร้าง  ทาสีภายนอก
อาคารเรียนรวม 
รวม 3, 4 และ 
5 

2,000,000       - เนื่องจากตั้งแต่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปียังไม่ เคยมีการ
ปรับปรุงทาสีภายนอก ปัจจุบันอาคารเรียนรวม 
ทั้ ง  3 สี เริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ไม่
เกาะติดผนังปูนร่อนเป็นแผ่น บางส่วนมีรอย
ร้าวเป็นรูพรุน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ให้
อยู่ในสภาพดี และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของผู้มาใช้บริการ 
 - รูปภาพประกอบการอาคารเรียนรวม 3, 4  
และ 5 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ข้อ 26 (3) การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ  
หรือการโอนรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง 
ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ
ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงิน
ต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนอ
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาทขึ้นไป ให้
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติ และกรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้า
ล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ  

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 
ในช่วงปิดภาค
เรียนตั้งแต่วันที่ 
19 มีนาคม  
2565 – 6 
มิถุนายน 2565 
 
 

รวม 2,000,000        
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ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณสี านักงานอธิการบดี รามทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือปรับปรุงทาสีภายนอก
อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3) การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ หรือการโอน
รายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการใน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3) 
การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ 
มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้า
ล้านบาทข้ึนไป ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และกรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ผลการพิจารณาการหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี
ส านักงานอธิการบดี รามทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม: อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีส านักงานอธิการบดี รามทั้งสิ้น 2 ,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 

 
4.17 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศจ านวนมาก ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน     
วงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีประกาศมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ถึง 12 ฉบับ และได้
ด าเนินการตามค าสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีในการงดใช้อาคารเรียนของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม        จึง
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
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ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเว้น นักศึกษาต่างสถาบันและนักศึกษาต่างชาติ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  พ.ศ. 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
4.18 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วเกิดการ
เรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ที่ได้รับการพัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น
ได้อย่างเป็นที่เชื่อถือ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ท า
ให้ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาทางด้านทักษะการปฏิบัติ รวมถึงสมรรถนะ
ผู้เรียนและทักษะอันจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และการวัดผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชานั้น ประกอบกับ ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่โรงเรียน หรือสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระบุว่า “๑) ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเดชอุดม 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอม่วงสามสิบ และอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร 
(แบบ On Site) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) และระบบอินเตอร์เน็ต (On 
line) แอพพลิเคชั่น (On demand) และ  การให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าที่บ้าน (On hand) เป็นระยะเวลา 
๙ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕” และ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ระบุว่า 
“เพ่ือให้การควบคุม ป้องกันและ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับค าสั่งของจังหวัด
อุบลราชธานี จึงให้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ หลังจากนั้นให้จัดการเรียนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑) : มาตรการปลอดภัย
ส าหรับองค์กร (COVID free Setting) และ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ที่ ๑๑) : มาตรการปลอดภัย
ส าหรับองค์กร (COVID free Setting) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ก าหนดมาตรการด้าน
การเรียนการสอนว่า “ข้อ ๓ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง แต่ต้อง
เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเพ่ือลดความแออัด โดยมีจ านวนผู้เรียนไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของ
ความจุห้องเรียน หากมีผู้เรียนเกินจ านวนดังกล่าว ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือแบ่งกลุ่มการเข้า
ห้องเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาก าหนด” และประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก าหนดการสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอเสนอแนวทางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. แนวทางการจัดการเรียนการสอนการสอบในที่ตั้งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
แนวทางที่ ๑ อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือ 
แนวทางท่ี ๒ อนุญาตให้จัดการสอบในที่ตั้งตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. แนวทางการด าเนินการของนักศึกษา 

๒.๑ นักศึกษาจะต้องตรวจ ATK โดยรับชุดตรวจที่คณะต้นสังกัดหรือจัดหาด้วยตนเอง โดย
นักศึกษาจะต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนหรือสอบในที่ตั้งไม่เกิน ๓ วัน และมีผลตรวจทุก ๗ วัน ในระหว่างที่
เรียนและสอบในที่ตั้ง ตัวอย่างก าหนดวันตรวจ ดังนี้ 

(ก) ตามแนวทางที่ ๑ กรณีที่จัดให้มีการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้ง ระหว่างวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  จะมีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๔ คน ที่จะต้องเข้ารับ การตรวจ 
ATK ในครั้งที่ ๑ ทุกราย (๑๐๐%) และสุ่มตรวจร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาทั้งหมด ในครั้งที่ ๒ – ๕ โดยการสุ่ม
ตรวจแบบหมุนเวียน ตามก าหนดการ ดังนี้ 

ครั้งที ่ ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวนนักศึกษา 

ที่ต้องได้รับการตรวจ ATK (คน) 
๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕   ๑๔,๖๕๔ 
๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ๒,๙๓๖ 
๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ๒,๙๓๖ 
๔ ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๖ มีนำคม ๒๕๖๕ ๒,๙๓๖ 
๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ๒,๙๓๖ 

รวม ๒๖,๓๙๘ 
(ข) ตามแนวทางที่ ๒ กรณีจัดให้มีการสอบในที่ตั้งระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ตามปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีนักศึกษาที่เข้าสอบในรายวิชาตามตาราง
สอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกราย (๑๐๐%) และสุ่มตรวจ ร้อยละ ๒๐ ของ
นักศึกษาทั้งหมด ในครั้งท่ี ๒ – ๕ โดยการสุ่มตรวจแบบหมุนเวียน ตามก าหนดการ ดังนี้ 
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ครั้งที ่ ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวนนักศึกษา 

ที่ต้องได้รับการตรวจ ATK (คน) 
๑ ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๖ มีนำคม ๒๕๖๕ นักศึกษำท่ีเข้ำสอบในรำยวิชำตำมตำรำงสอบ (๑๐๐%) 
๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ นักศึกษำท่ีเข้ำสอบในรำยวิชำตำมตำรำงสอบ (๒๐%) 

๒.๒ เมื่อนักศึกษาทราบผลตรวจแล้วจะต้องบันทึกผลตรวจลงในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
ทุกครั้งเพ่ือใช้ในการคัดกรองและแสดงก่อนการเข้าเรียนและเข้าสอบในที่ตั้ง ตามก าหนดการที่เสนอพิจารณาในข้อ ๒.๑ 

๒.๓ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบเข้าห้องเรียน
และห้องสอบในที่ตั้งได้ ส าหรับผู้ที่มีผลเป็นบวกให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทันที 

๒.๔ นักศึกษาที่เข้าเรียนและเข้าสอบในที่ตั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
๓. การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ กองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้งโดยจัดซื้อชุดตรวจ ATK 

๓.๒ ส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจกชุดตรวจ ATK 
ให้กับนักศึกษา รวมถึงก ากับการตรวจและการบันทึกผลตรวจของนักศึกษา  

๓.๓ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดท าระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจ ATK รายงานและ
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑): มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID free 
Setting) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

5. ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่โรงเรียน หรือสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
5.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้ง 
5.2 ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

ในที่ตั้ง 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอส าหรับการเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง ของนักศึกษาและบุคลากร  
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ และการตรวจ ATK ให้ คณะ/ส านัก รับผิดชอบในการจัดหา ATK  
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
1. แนวทางท่ี 2 อนุญาตให้จัดการเรียนการสอบในที่ตั้ง  
2. การจัดหา ATK และมอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดหา ATK กับพัสดุกลาง  

ของมหาวิทยาลัย ส าหรับค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยกับคณะรับผิดชอบร่วมกัน 
3. มอบ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจ ATK  

ของนักศึกษา 
 
4.19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่ง เสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอ าเภอเขมราฐ เทศบาล
ต าบลเขมราฐ และเทศบาลต าบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย ชมรมรัก(ษ์) 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อ.เขมราฐ ร่วมกับเทศบาลต าบลเขมราฐและเทศบาลต าบลเทพวงษา จะด าเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมอ าเภอเขมราฐเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ 
UNESCO ด้านดนตรี โดยมีกิจกรรมเสวนา/พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือ
ในการร่วมพ้ืนที่อ.เขมราฐเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยก าหนดการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี และ ลานดอกจาน เทศบาลต าบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1  
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์
ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอ าเภอเขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ และ
เทศบาลต าบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะการแสดง รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เขมราษฎร์ธานี และน าไปสู่การสร้างมูลค่าทางแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.๒ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนา
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้ 
3.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 

และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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3.๒ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การสัมมนาทางวิชาการ 
ประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.3 สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าทางแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี และ ลานดอกจาน 
เทศบาลต าบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  
5.1 นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอ าเภอเขมราฐ 
5.2 นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีต าบลเขมราฐ 
5.3 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีต าบลเทพวงศา 

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 านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่าง
ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอ าเภอเขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ และเทศบาลต าบลเทพวงศา กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบกองกลางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้ 
1.ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2.ควรมีการระบุหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในบันทึกความร่วมมือให้ชัดเจน กรณีมีการจัด

กิจกรรมแล้วมีค่าใช้จ่ายว่าควรเป็นหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบ  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฏหมายและนิติการเพื่อ

ตรวจสอบ และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
5.1 รายงานผลการด าเนินการด้านงานทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

ด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรีพ.ศ.256๔ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา ทั้งนี้นอกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการครองชีพแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนเงินกู้ยืมที่สนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการด้านทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ทุนการศึกษาให้
เปล่า) จ านวน 1,967 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๓๙,๒๙๑ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบ
เอ็ดบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนจากภายในและแหล่งเงินทุนจากภายนอก ดังนี้ 

1.1 แหล่งเงินทุนจากภายใน ได้แก่ เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 1,414 ทุน เป็นเงิน 9,673,750.00 บาท ( เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ด

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นประเภททุนดังนี้ 
- ทุนรายปี จ านวน 1,093 ทุน เป็นเงิน 4,424,250.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่

พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
- ทุนต่อเนื่อง จ านวน 321 ทุน เป็นเงิน 5,249,500.00 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่น

เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
1.2 แหล่งเงินทุนจากภายนอก ได้แก่ มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ฯลฯ  จ านวน 

553 ทุน เป็นเงิน 8,765,541.00 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) แบ่งเป็น
ประเภททุนดังนี้ 

- ทุนรายปี จ านวน 356 ทุน เป็นเงิน 3,236,891.00 บาท (สามล้านสองแสนสาม
หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

- ทุนต่อเนื่อง จ านวน 197 ทุน เป็นเงิน 5,528,650.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนสอง
หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

2. ผลการด าเนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กู้ยืมครบ
ก าหนดต้องใช้คืน) เป็นเงินทั้งสิ้น 164,317,920.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ภาคการศึกษาท่ี1/2564 จ านวน 6,156 ราย เป็นจ านวนเงิน 55,561,345.00บาท 
(ห้าสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)     

2.2 ภาคการศึกษาที่2/2564 จ านวน 6,009 ราย เป็นจ านวนเงิน 108,756,575.00 
บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 256๔ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบในหลักการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบผลการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.2 สถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม จากข้อมูลของ กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้แจ้งข้อมูลในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล DSL ณ วันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๕ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ แสดงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สามารถกู้ยืม
ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ที ่ คณะ สาขาที่ผ่านการรับทราบหลักสูตร 

กู้ยืมได้ทั้งรายใหม่และรายเก่า 
สาขาที่ครบวงรอบการปรับปรุง

หลักสูตร 
กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี 

๑ รัฐศำสตร์ กำรปกครอง  
  รัฐประศำสนศำสตร์  
   กำรปกครองท้องถิ่น 

๒ ศิลปศำสตร์ ภำษำเวียดนำม  
  กำรจัดกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  
  ศึกษำศำสตร์ (๔ปี)  
  ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร  
   ภูมิภำคลุ่มน  ำโขงศึกษำ 
   นิเทศศำสตร์ 
   กำรพัฒนำสังคม 
   นิเทศศำสตร์ 
   ภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 
   ภำษำจีนและกำรสื่อสำร 
   ภำษำไทยและกำรสื่อสำร 
   ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร 
   ภำษำญี่ปุ่น 
   ภำษำจีน 
   ประวัติศำสตร์ 

๓ วิทยำลัยแพทย์และกำร
สำธำรณสุข 

สำธำรณสุขศำสตร์ 
 

 

  แพทยศำสตร์  
  สำธำรณสุขศำสตร์ (ป.โท)  
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ที ่ คณะ สาขาที่ผ่านการรับทราบหลักสูตร 
กู้ยืมได้ทั้งรายใหม่และรายเก่า 

สาขาที่ครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี 
๔ นิติศำสตร์ นิติศำสตร์  
๕ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 
 

  วิทยำกำรข้อมูลและนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ 

 

  อนำมัยสิ่งแวดล้อม  
   ชีววิทยำ 
   วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
   เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
   เทคโนโลยีกำรอำหำร 
   วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
   อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
   ฟิสิกส์ 
   เคมี 
   จุลชีววิทยำ 
   คณิตศำสตร์ 
   ฟิสิกส์อุตสำหกรรม 

๖ บริหำรศำสตร์ กำรตลำด  
   กำรจัดกำรธุรกิจ 
   กำรเงินและกำรธนำคำร 
   กำรจัดกำรกำรโรงแรม 
   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
   กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
   บัญชี 
   กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร 

๗ พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์  
๘ เกษตรศำสตร์ เกษตรศำสตร์  
   ประมง 

๙ วิศวกรรมศำสตร์ วิศวกรรมโยธำ  
  วิศวกรรมอุตสำหกำร (ป.โท)  
   วิศวกรรมอุตสำหกำร 
   วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
   วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ 
   วิศวกรรมเครื่องกล 



- 56 - 

ที ่ คณะ สาขาที่ผ่านการรับทราบหลักสูตร 
กู้ยืมได้ทั้งรายใหม่และรายเก่า 

สาขาที่ครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี 
   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
   วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ป.โท) 
   วิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) 

๑๐ เภสัชศำสตร์ เภสัชศำสตร์  
  เภสัชกรรมคลินิก (ป.โท)  

๑๑ ศิลปประยุกต์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

สถำปัตยกรรมศำสตร์  

   กำรออกแบบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบสถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ให้ความเห็นชอบใน
หลักการขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา นิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก
ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ  
ในปีการศึกษา 2562 และมติ กมอ. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564  
ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
ระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ ที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษา ดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาพิจารณา นั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการ
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่  
8 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2119 (COVID-19) ดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

หมวดที่ 9 ข้อ 45 (11) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  

หมวดที่ 9 ข้อ 44 (11) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาคประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

(ฉบับท่ี 2) : การด าเนินการสอบกลางภาคหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการ

จัดการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2564 
และได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าใช้พื้นที่ภายในอาคาร ประกอบกับช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 
รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น 
เพ่ือให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังเทศกาล
ปีใหม่ 2565 และการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคCOVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2564 (วาระพิเศษ 2) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสอบกลาง
ภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565  ดังนี้ 

1. รายวิชาที่ได้ก าหนดการสอบในรูปแบบ ONLINE ให้จัดสอบตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
ก าหนดการสอบเดิม ทั้งนี้ นักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หากไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ยื่น
ขอสอบชดเชยต่อคณะที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบของรายวิชานั้น (นับรวมวันหยุด ราชการ) 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
www.reg.ubu.ac.th 

2. รายวิชาที่ย้ายก าหนดการสอบจากวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 8-9 มกราคม 
2565 ให้จัดสอบได้เฉพาะรูปแบบ ONLINE เท่านั้น หากประสงค์จะเลื่อนก าหนดการสอบหรือเปลี่ยนรูปแบบการ
สอบเป็นในที่ตั้ง (ON-SITE) ให้จัดสอบได้ในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 โดยใช้เวลาสอบ ห้องสอบและกรรมการ
คุมสอบเดิม ส าหรับรายวิชาที่ ย้ ายก าหนดการสอบจากวันที่  29 -30 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่   
15-16 มกราคม 2565 สามารถด าเนินการจัดสอบได้ท้ังรูปแบบ ONLINE หรือในที่ตั้ง (ON-SITE) 
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ทั้งนี้ รายวิชาใดประสงค์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นแบบ ONLINE ให้ผู้สอนแจ้งนักศึกษา
ในรายวิชาทราบโดยตรงผ่านช่องทางสื่อสารของรายวิชานั้น ๆ 

3. รายวิชาที่มีก าหนดการสอบในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 และรายวิชาที่ย้ายก าหนดการ
สอบไปในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 โดยใช้รูปแบบการสอบในที่ตั้ง (ON-SITE) ให้พิจารณาเตรียมการสอบใน
รูปแบบ ONLINE ส ารองไว้ในวันดังกล่าว เพ่ือรองรับเหตุการณ์อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) หากมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหลังวันที่ 14 มกราคม 2565 

4. การด าเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบ
ออนไลน์ประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

5. ให้ผู้สอน/คณะแจ้งรูปแบบการจัดสอบในรายวิชาที่รับผิดชอบมายังงานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เพ่ือเตรียมการด าเนินการและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ หากพ้นก าหนดให้ผู้สอน/คณะพิจารณาด าเนินการจัดสอบเอง 

6. ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาจากการสอบกลางภาคเป็น
การวัดผลในรูปแบบอ่ืนได้ โดยให้แจ้งยกเลิกการจัดสอบกลางภาคไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด แล้วให้คณะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ 2) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) : การด าเนินการสอบกลางภาคหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.5 ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และแนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา พ.ศ. 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ตามที่ ส านักงานพัฒนา

นักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อให้การด าเนินการจัดสรรและการให้ทุนการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการใดที่ประสงค์จะจัดสรรทุนการ ศึกษาให้แก่นักศึกษาของส่วนราชการนั้น เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี       
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พ.ศ. 2564  ส านักงานพัฒนานักศึกษาได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือทราบ ประกาศ
คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อทางคณะจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยข้องต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 256๔ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัยฯ เพ่ือทราบ ประกาศคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา     
พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกต ให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา ประสานกับส านักงานกฎหมายและ-
นิติการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   15.20 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 5/2565 อังคารที่ 1 มีนาคม 2565 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 


