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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 7/2565  

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายอรรถพงษ์ กาวาฬ กรรมการ 
๖. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ

สัมพันธ์  
นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๗. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และภูมิทัศน์ 

ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๙.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ 
๑๐.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๑.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาววดียา เนตรพระ กรรมการ 

๑๒.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๑๔.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๑๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ

เลขานุการ 
๑๖.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๒. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๓.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
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๔.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๕.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงศ์ กรรมการ 
๖.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๗.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๘.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
๙.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๐.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน 

และสิทธิประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  ลาพักผ่อน 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  ติดราชการ 
3. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้   ประธานสภาอาจารย์ 
๒. ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์   รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๓. ผศ.สิบพงษ์ หงส์ภักดี   ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๔. นายเพลิน วิชัยวงศ์   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
๕. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๖. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
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 เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่าง  ๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์  
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
  1.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นั้น บัดนี้ การสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
พ.ศ. 2533 และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 
จึงแต่งตั้งให้ นายนรินทร บุญพราหมณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแห่งอาจารย์ เลขที่ต าแหน่ง 
110 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งท่ีประชุม ด้วย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดการจัดฝึกอบรมโครงการ 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย จ านวน 15 
สถาบัน ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ือ
สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหนึ่งในเครือข่ายด้านการวิจัยได้ร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นการด าเนินการในรูปแบบโครงการจัดฝึกอบรม และบริการวิชาการ ต่อมา วช. 
ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการจัดท าโครงการ เป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เคยลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการดังกล่าวมาแล้ว 1 ฉบับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วช. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระหว่าง ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีก าหนดจัดพิธีลงนามในวันที่ 24 
มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

กองกลาง ขอแจ้งผลการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
1. อธิการบดีมอบหมาย กองกลาง ด าเนินการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการ

เร่งด่วน ตามหนังสือส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ อว 0411/4392 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  
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2. กองกลาง มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ อว 0604.2/00228 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 
ถึงส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือให้ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับดังกล่าว โดย กองกลางได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น พบว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่
อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง           
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 โดยเนื้อหาของบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยังคงรูปแบบและเนื้อหาเดียวกับฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ส านักงานกฎหมายและนิติการ มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อว 0604.1.10/386 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2565 แจ้งผลการพิจารณา โดยมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

3.1 การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

3.2 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาเก่ียวกับนโยบายการเงินและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง หรือ
อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงไม่ต้องน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

3.3 บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะต้องลงนามภายในก าหนดเวลา ดังนั้น เมื่อมีการลงนามแล้วให้
รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

4. อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 และฝ่ายเลขานุการได้ 
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เม่ือวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 และฝ่ายเลขานุการ
ได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอปรับแก้ใข ดังนี้ 
1. ปรับแก้ไขวันที่ประชุมจากเดิม วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 แก้ไขเป็น วันศุกร์ที่   

16 มีนาคม 2565 
2. แก้ไขผู้เสนอเรื่องวาระ 5.1 จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์” แก้ไขเป็น “อธิการบดี” 
 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด           
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,548,030.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสาม
ล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 168,771,038.21 บาท (หนึ่งร้อยหก
สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
2.  ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เ รื่ อง  การจัดสรรค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงิ นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 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 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 3.2 การรายงานการน าเสนอข้อมูล (Dashboard) ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 มีมติรับทราบรายงานน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (Dashboard) ด้านการเงิน ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร และด้าน
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเห็นชอบแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศฯ (Dashboard) ของมหาวิทยาลัย นั้น 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองแผนงาน ได้จัดประชุมร่วมกับคณะผู้พัฒนาระบบการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ โดย รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหารือแนว
ทางการด าเนินงานและส่งมอบ platform ดังกล่าว ให้กองแผนงาน ใช้ในการพัฒนาการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ 
(Dashboard) ของมหาวิทยาลัย  
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลการน าเสนอข้อมูลสารสน เทศฯ 
(Dashboard) เพ่ือรองรับระบบการจัดท าข้อมูลกลางและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
คณะท างาน 2 ด้าน คือ 1) คณะท างานด้านการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (REG)  และ 2) คณะท างานด้าน
การจัดข้อมูลบุคลากร วิจัย และการเงิน รายละเอียดตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 440/2565 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2565 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะท างานด้านการจัดข้อมูลบุคลากร วิจัย และการเงิน ได้ประชุม
หารือ แนวทางการด าเนินงานและสร้างความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและ Cleansing Data ด้านการเงิน และ
วันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้ประชุมตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ (Dashboard)  โดย
มีขอบเขตการรายงานข้อมูลด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 ดังนี้ 

1) ภาพรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  

 
รายงานรายรับ –รายจ่าย แยกรายหน่วยงาน 
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จากภาพข้างต้นแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ซึ่งแสดงแนวโน้มการเบิกจ่ายแต่ละปี แยกหน่วยงาน ทั้งนี้ ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ไตรมาส 2 (ณ กุมภาพันธ์ 2565) มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 665 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.06 เมื่อเทียบกับ
รายรับจริง 707 ล้านบาท  

หมายเหตุ :  
1. รายรับ ประกอบด้วย รายรับทั้งสิ้นจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย รวมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่

จัดสรรไม่ตรงตามปีงบประมาณ (เงินปีเก่าเข้าทุน)  
2. รายจ่าย ประกอบด้วย รายการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย รวมถึง รายจ่ายเพื่อ

การลงทุน (รายจ่ายซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง)  
3. รายจ่ายดังกล่าวตามข้อ 2) ไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา (ตามหลักเกณฑ์เงินสด) 

 
2) ข้อมูลเงินคงเหลือในบัญชีประจ าปี  
 

 
จากภาพข้างต้นแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 – 2565) 

ซ่ึงแสดงแนวโน้มเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1) เงินรับฝาก 2) เงินทุนส ารอง 10% และ 3) 
เงินที่อยู่ในความดูแลของคณะ 

โดยรายละเอียดการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ (Dashboard) ที่ https://bit.ly/38eD78M 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะท างานด้านการจัดข้อมูลบุคลากร วิจัย และการเงิน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มีนาคม 
2565 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ (Dashboard)  โดยมีขอบเขตการรายงานข้อมูล
ด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ในการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2565 ต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการรายงานการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศฯ (Dashboard) ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

https://bit.ly/38eD78M
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3.3 การรายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 วันเมื่ออังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมี
มติผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) หลังจากนั้น กองกลางได้ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แจ้งเวียนให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โ ด ยจ า น วนบุ ค ล าก รมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 1,446 ราย จ านวนบุคลากรขั้นต่ าที่
ต้องตอบแบบวัด IIT คือ 145 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าตอบแบบวัด IIT จ านวน 83 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 
เมษายน 2565) 

2. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขอความร่วมมือผู้มารับ
บริการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่น าเข้าสู่ระบบ ITAS ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 2033 ราย จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นต่ าที่ต้องตอบแบบวัด EIT คือ 203 ราย ปัจจุบันมี
ผู้เข้าตอบแบบวัด EIT คือ 139 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) 

ทั้งนี้ การตอบแบบวัด IIT ตามข้อ 1. และแบบวัด EIT ตามข้อ 2. สามารถตอบได้ถึงวันที่  
31 พฤษภาคม 2565 

3. กองกลางมีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อว 0604.2/ว 00229 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 
เพ่ือให้คณะท างานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ตัวช้ีวัดที่ด าเนินการแล้ว ทั้งสิ้น 33 ตัวช้ีวัด 
3.1.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้ว 9 

ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อ านาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A  และ O9 
Social Network 

3.1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้ว 5 
ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service  

3.1.3 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ด าเนินการ
แล้ว 4 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O21 แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
O24 รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

3.1.4 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว 4 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 นโยบายการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3.1.5 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการ
แล้ว 4 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

3.1.6 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว 7 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O34 นโยบายไม่รับของขวัญ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O36 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O40 รายงานการติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีรอบ 6 เดือน O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 – 6 โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด  

ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

9.1 ข้อมูล
พื้นฐาน 
 

o1 โครงสร้าง o แ ส ด ง แ ผ น ผั ง แ ส ด ง
โ ค ร งส ร้ า ง ก า ร แบ่ ง ส่ ว น
ราชการของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ ส าคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง 
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/new/about04.php 
2. https://www.ubu.ac.th/new/about05.php  

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายใน 
2. โครงสร้างการบริหารงาน 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 
อย่ า งน้ อ ยป ร ะ กอ บ ด้ ว ย 
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด แ ล ะ ร อ ง
ผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อย
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละ
คน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php   

o3 อ านาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/new/about03.php  
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2019060516
280732.PDF  

1.อ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด า เ นิ น
ภารกิ จของหน่ วยงานที่ มี
ระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%
202563-2567)/  

 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อ
ของหน่วยงานอย่าง
น้อยประกอบด้วย 

o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o E-mail 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/contact.php   

https://www.ubu.ac.th/new/about04.php
https://www.ubu.ac.th/new/about05.php
https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php
https://www.ubu.ac.th/new/about03.php
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2019060516280732.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2019060516280732.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/
https://www.ubu.ac.th/new/contact.php
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

o แผนที่ต้ัง 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php  พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/news_category.php?cid=7   

o8 Q&A แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง 
ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่าง
เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, 
Chatbot เป็นต้น 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/ubuqa01.php  เป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยเปิด
ให้บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ประมวล
ข้อมูลค าถามที่พบบ่อยมาแสดง 
ไว้ให้บริการอีกด้วย อัน
ประกอบไปด้วย 
1. ช่องค าถาม เป็นช่องทางให้
บุคคลภายนอกเข้ามาสอบถาม
ข้อมูล 
2. ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 
โดยจะรวบรวมและจัด
หมวดหมู่ไว้ตามประเภทของ
ผู้รับบริการ 
3. ถาม-ตอบ (Q&A) เป็น
ช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้า
มาสอบถาม และจะมีเจ้าหน้าที่
เข้ามาตอบข้อสงสัย โดยค าถาม
ที่พบบ่อยในส่วนนี้จะถูก
รวบรวมไปเป็นค าถามที่พบ
บ่อย (FAQ) 

o9 Social Network แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  

✓ https://www.ubu.ac.th/new/contact.php   

 

ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้ว 5 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 9.2 การ
บริหารงาน 

o1
3 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แ ส ด ง คู่ มื อ ห รื อ แ น ว
ทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
การป ฏิบั ติ งาน  อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่
ห รื อพนั ก งานต าแหน่ ง ใ ด 
ก าหนดวิธีการ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

✓ 1.1 https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%20/  
1.2 https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือ
ปฏิบัติงานทะเบียนฯ/  

1.ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
1.1คู่มือการปฏิบัติงาน งาน
รับเข้าศึกษา ประกอบด้วย 
 - คู่มือแนวทางการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระดับปริญญาตรีเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี
การศึกษา 2564     
 - คู่มือการจัดท าประกาศรับ
สมัคร 
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูล 
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูล
ระบบรบัสมัคร    
 - คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบการช าระ
ค่าสมัครฯเข้าศึกษา     

https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php
https://www.ubu.ac.th/new/news_category.php?cid=7
https://www.ubu.ac.th/new/ubuqa01.php
https://www.ubu.ac.th/new/contact.php
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%20/
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%20/
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ/
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ/
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 - คู่มือการใช้งานระบบรับ
สมัคร 
1.2 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียน
ฯ ประกอบด้วย 
 - ข้ันตอนการให้บริการ 
 - การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
 - การลงทะเบียนเรียน 
 - การลงทะเบียนเรียนต่ า-เกิน 
ก าหนด 
 - การลงทะเบียนเรียนหลัง
ก าหนด 
 - การลงทะเบียนเรียนแบบ
บุคคลภายนอก 
 - การถอนรายวิชาแบบได้เงิน
คืน 
 - การถอนรายวิชาแบบไม่ได้
เงินคิน ติด W 
 - การต่อทะเบียนนักศึกษา 
 - การรักษาสถานภาพ 

https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1900/ 
 

2.ด้านการพัฒนานักศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา 
2.1คู่มือการปฏิบัติงาน
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2242/  3.คู่มือบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.1คู่มือการบริหาร
โครงการวิจัย 
3.2คู่มือการบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 
การเสนอขอทุนวิจัย 
3.3คู่มือการปฎิบัติงานการ
บริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
3.4คู่มือปฎิบัติงานการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.5คู่มือการปฎิบัติงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่ 

4.1 https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/  
4.2 
https://www.ubu.ac.th/web/finance/document_list/536/#  
4.3 https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือ
บริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20ส านกังาน
อธิการบดี/  

4.ด้านการบริหารจัดการ 
4.1คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ 
4.2คู่มือการปฏิบัติงาน
การเงิน 
4.3คู่มือบริหารงานบุคคล 

o1
4 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการ
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ คู่ มื อ แ น ว
ทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
ก า ร ป ฏิ บั ติ  อ ย่ า ง น้ อ ย
ประกอบด้วย บริการหรือ
ภารกิ จ ใด  ก าหนดวิ ธี การ
ข้ันตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร 

✓ 1.1 http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=80  1.ด้านวิชาการ 
1.1คู่มือการให้บริการ
ประชาชนด้านทะเบียน
นักศึกษา 

2.1 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้อมูล
ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน/  
2.2 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้ันตอนการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/  
2.3 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/บริการ
อาคารและสถานกีฬา/  
2.4 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/
ทุนการศึกษา/  

2.คู่มือการให้บริการด้าน
กิจการนักศึกษา 
2.1 การบันทึกข้อมูลรายงาน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา 
กยศ. 
2.2 การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2.3 บริการอาคารและสถาน
กีฬา 

https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1900/
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2242/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/document_list/536/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20สำนักงานอธิการบดี/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20สำนักงานอธิการบดี/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20สำนักงานอธิการบดี/
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=80
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้อมูลสำหรับผู้กู้ยืมเงิน/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้อมูลสำหรับผู้กู้ยืมเงิน/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/บริการอาคารและสถานกีฬา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/บริการอาคารและสถานกีฬา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ทุนการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ทุนการศึกษา/
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่าง
น้อย 1 คู่มือ 

2.5 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ระบบ
ทะเบียนกิจกรรม/  
2.6 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรม
นักศึกษา/  
2.7 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ประกัน
อุบัติเหตุ/  
2.8 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ผ่อนผัน
และวิชาทหาร/  

2.4 ทุนการศึกษา 
2.5 ระบบทะเบียนกิจกรรม 
2.6 กิจกรรมนักศึกษา 
2.7 ประกันอุบัติเหตุ 
2.8 ผ่อนผันและวิชาทหาร 

3.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015021015211
429.pdf   
3.2 
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2243/  

3.ด้านการวิจัย 
3.1 วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
SOP 
3.2 คู่มือการด าเนินงาน
ส าหรับผู้ใช้บริการ 

4.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402
625.pdf   
4.2 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402
627.pdf  

4.ด้านบริการวิชาการ 
4.1 คู่มือการบริหารโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ฉบับ
ปรับปรุง 2561 
4.2 คู่มือการใช้งานระบบ
บริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017031714371
015.pdf  

5.ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 คู่มือส าหรับประชาชน
ด้านการให้บริการทางด้าน
การเงิน 

o1
5 

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แ ส ด ง ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบ
รายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

✓ 1. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015
315085.pdf  
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015
315053.pdf  
3. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022040116
240024.pdf  
4. https://www.ubu.ac.th/web/academic#  
5. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2021111219
161483.pdf  

1.ด้านการจัดการศึกษา 
Link: 
https://www.ubu.ac.th  
เลือก นักศึกษา: ส าหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน → วิชาการ 
/ กิจกรรมนักศึกษา  → กอง
บริการการศึกษา →ข้อมูล
สถิตินักศึกษา 
ประกอบด้วย  
 - สถิติการให้บริการผ่าน
ระบบรบัค าร้อง 
 - สถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการระบบรบัสมัครเข้า
ศึกษา 
 - จ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ท าการต่อ
ทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 - จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีงบ 
65 ไตรมาส 1 
 - รายได้ผู้ปกครอง 

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการ
ให้บริการด้านการวิจัย/  

2. ด้านการวิจัย 
Link: 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research  
เลือก Banner งานส่งเสริม
และประสานงานวิจัยฯ → 
ผลการด าเนินงาน → 
สถิติการให้บริการด้านการ
วิจัย   

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการ
ให้บริการด้านบริการวิชาการ/  

3. ด้านการบริการวิชาการ 
Link: 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research  
เลือก Banner งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน→ ผลการ

https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ระบบทะเบียนกิจกรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ระบบทะเบียนกิจกรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรมนักศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรมนักศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ประกันอุบัติเหตุ/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ประกันอุบัติเหตุ/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ผ่อนผันและวิชาทหาร/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ผ่อนผันและวิชาทหาร/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015021015211429.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015021015211429.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2243/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402625.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402625.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402627.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402627.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017031714371015.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017031714371015.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315085.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315085.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315053.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315053.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022040116240024.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022040116240024.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/academic
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2021111219161483.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2021111219161483.pdf
https://www.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านการวิจัย/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านการวิจัย/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
ด าเนินงาน → สถิติการ
ให้บริการด้านบริการวิชาการ 

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการ
ให้บริการด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/  

4. ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
Link 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม →ผลการ
ด าเนินงาน → สถิติการ
ให้บริการด้านงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

o1
6 

รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึง
พ อ ใ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2564 

✓ 1.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115
270317.pdf 
1.2 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115
304525.pdf  

1.ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.1 รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อ
คุณภาพหลักสูตร (ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565) 
Link: 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/planning → งาน
ติดตามประเมินผล → ความ
พึงพอใจของบัณฑิตต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
1.2  รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา) ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 
31 มีนาคม 2565) 
Link: 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/planning → งาน
ติดตามประเมินผล → ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
หมายเหตุ: การด าเนินการ
ตามข้อ 1.1 และ 1.2 เป็น
การรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่มาด าเนินการในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2021100714
404617.pdf  

2.ด้านกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.1 รายงานผลการส ารวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง
และความผูกพันที่มีต่อการ
ให้บริการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
Link: 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/student > การประเมิน
ความพึงพอใจ > รายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจที่มี
ต่อการให้บริการส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2021100714404617.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2021100714404617.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/student
https://www.ubu.ac.th/web/student
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2564 

3.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809
022838.pdf  

3.ด้านการวิจัย 
3.1 ผลการส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี Link 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research   
เลือก Banner งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม →ผลการ
ด าเนินงาน → ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจด้านการวิจัย 

4.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022020910
175982.pdf  

4.ด้านการบริการวิชาการ 
4.1 ผลการด าเนินงานและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
Link 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม →ผลการ
ด าเนินงาน → การ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 

5.1 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511
055815.pdf  

5.ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.1 ผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการตามพันธกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
Link 
https://www.ubu.ac.th/w
eb/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม →ผลการ
ด าเนินงาน →ผลการ
ด าเนินงานและความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

o1
7 

E–Service o แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรม
ภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต  โ ดยผู้ ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/ubu_std_information.php  1. ระบบสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา ประกอบด้วย  
1.1 ด้านวิชาการ / กิจกรรม
นักศึกษา 
 - ระบบทะเบียนนักศึกษา 
(REG) 
 - ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ UBU LMS 
 - ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
(UBU SAC) 
 - กองบริการการศึกษา 
 - โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
และบริการทางภาษา 
(UBULTC) 
1.2 ด้านบริการด้าน
สารสนเทศ 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022020910175982.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022020910175982.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/ubu_std_information.php
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 - ระบบ UBU Account 
(UBU Account) 
 - ระบบ UBU Wifi 
 - ระบบบรูณาการสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์ (UBU Portal) 
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU 
Account 
 - ดาวน์โหลด Software 
ลิขสิทธิ์ 
-  ระบบ VPN / 
Kankrao@HOME 
 - MyUBU Application 
 - ระบบ eduroam 
 - Google Workspace for 
Education ส าหรับนักศึกษา 
 - วิธีการใช้งานระบบ
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
 - ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 - ส านักวิทยบริการ 

https://www.ubu.ac.th/ubu_staff_information.php  2. ระบบสารสนเทศส าหรับ
บุคลากร ประกอบด้วย 
2.1 ระบบสารสนเทศ
บุคลากร 
 - ระบบสารสนเทศกลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(DMS) 
 - ระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (UBU E-
document 
 - ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (UBU E-
Meeting) 
 - ระบบจองทรัพยากร 
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / 
Account Zoom / Google 
Meet) 
2.2 บริการด้านสารสนเทศ 
 - ระบบ UBU Account 
(UBU Account) 
 - ระบบ UBU Wifi 
 -ระบบบรูณาการสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์ (UBU Portal) 
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU 
Account 
 - ดาวน์โหลด Software 
ลิขสิทธิ์ 
 - ระบบ VPN / 
Kankrao@HOME 
 - MyUBU Application 
 - ระบบ eduroam 
 - Google Workspace for 
Education ส าหรับนักศึกษา 
 - วิธีการใช้งานระบบ
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
 - ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 - ส านักวิทยบริการ 

https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx  3.บริการด้านการวิจัย 

https://www.ubu.ac.th/ubu_staff_information.php
https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
3.1 ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ:NRMS 
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้
งานโดยผ่านการลงทะเบียน
ได้) 

4.1 https://ems.nstda.or.th/ubu  
4.2 http://www.atl.sci.ubu.ac.th/service_step.php  

4.บริการด้านการบริการ
วิชาการ 
4.1 ระบบ EMS คือระบบ
ขอรับบริการของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ 
(**บุคคลภายนอกสามารถใช้
งานโดยผ่านการลงทะเบียน
ได้) 
4.2 ระบบการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ทดสอบ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:  
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้
งานโดยผ่านการลงทะเบียน
ได้) 

 

ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่
มี 

URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 9.3 การ
บริหารเงิน
งบประมาณ 

o21 แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงิน
เกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้าง
ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-
99  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยแสดงแยกเป็น
รายเดือน  
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัด
จ้างตามที่ หน่ วย งานจะ ต้ อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-
3  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกอบด้วย 
1.ประกาศราคากลาง 
2.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
4.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้ เป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้า 

o23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคาและ

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-
10  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 

https://ems.nstda.or.th/ubu
http://www.atl.sci.ubu.ac.th/service_step.php
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-99
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-99
https://www.ubu.ac.th/
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-3
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-3
https://www.ubu.ac.th/
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-10
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-10
https://www.ubu.ac.th/
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่
มี 

URL หมายเหตุ 

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และร าคาที่ ตกล ง  เห ตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่าง
น้อยประกอบด้วย งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2564 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-
8  

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. สัดส่วนร้อยละของโครงการจ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและความ
ประหยัดต่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
4.สรุปผลและอภิปราย 
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
งานเพื่อรองรับการให้บริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. รายงานผลการด าเนินงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง > รายงานผลวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่
ม ี

URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 
9.4 การ
บริหาร
และ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

o2
5 

นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนด
ในนามของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/นโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/  

1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/person 
> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o2
6 

การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการที่มีความ
สอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในข้อ o25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2565 

✓ 1. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20220211
15050123.pdf  
2.  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20220214
11075664.pdf  

รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่  
1. 
https://www.ubu.ac.th/web/person 
> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
> รายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > 
ปี 2565 
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/person 

http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-8
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-8
https://www.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021115050123.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021115050123.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411075664.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411075664.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/person
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่
ม ี

URL หมายเหตุ 

> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
> รายงานผลการด าเนินการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2565 

o2
7 

หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ . 
2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคั ด เ ลื อก
บุคลากร 
o ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต่ ง ต้ั ง
บุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์
ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล หน่วยงานสามารถน า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/person 
> เมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลประกอบด้วย 
1.การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
2.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
3.การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
4.การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
บุคลากร 
5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.การเลื่อนและเพิ่มเงินเดือน 
7.การปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่ง 
8.การลาออกจากราชการ 
9.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

o2
8 

รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2564 

✓ 1. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20220208
14304687.pdf  
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20220214
11191147.pdf  

รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่  
1. 
https://www.ubu.ac.th/web/person 
> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
> รายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > 
ปี 2564 
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/person 
> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
> รายงานผลการด าเนินการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2564 

 

ตารางท่ี 5 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด  
ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/
ไม่
ม ี

URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 
9.5 
การ
ส่งเสริม
ความ
โปร่งใส 

o29 แนว
ปฏิบัติการ
จัดการ
เรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ 

o แ ส ด ง คู่ มื อ ห รื อ แ น ว
ทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียด
ข้ันตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วน
งานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาด าเนินการ 

✓ 1. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018042015005665.pdf  
2. 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050715432274.pdf  
3. 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050310234552.pdf  
4. 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021051109310012.pdf  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดย
ประกอบด้วย 
1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน 
2.คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อ
ร้องเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.ช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน (เป็นไป
ตามข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ข้อร้องเรียน) 
4.ข้ันตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

o30 ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต

o แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ที่
บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ

✓ https://www.ubu.ac.th/web/module_law_complaint/index.php  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยส านักงาน
กฎหมายและนิติการได้จัดท าช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถ
เข้าถึงได้ ดังนี้ 

https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022020814304687.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022020814304687.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411191147.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411191147.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018042015005665.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050715432274.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050310234552.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021051109310012.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/module_law_complaint/index.php
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/
ไม่
ม ี

URL หมายเหตุ 

และ
ประพฤติ
มิชอบ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพื่ อ ใ ห้สอดคล้ อ งกั บแนว
ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1. ผ่านเว็บไซต์ส านักงานกฎหมายและนิติ
การ : www.ubu.ac.th/web/law  
> ร้องเรียน ⇨ ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน
และการรับสินบน 

o31 ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ 

o แสดง ข้อมู ล ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการ เรื่ อ งร้ อง เ รี ยนการ
ทุจริตและประพฤติมิช อบ 
อ ย่ า ง น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็น
แบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6  เ ดื อน แ ร กขอ งปี  พ . ศ . 
2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2022032314283713.pdf  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงาน
กฎหมายและนิติการได้จัดท าสรุปสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 2565) โดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ที่ www.ubu.ac.th/web/law > 
ข่าวประชาสัมพันธ์ > สรุปสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 2565)    

o32 ช่อง
ทางการ
รับฟัง
ความ
คิดเห็น 

o แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ที่
บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/about06.php  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าสรุป
ข้อมูลช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดย
มีอยู่ 5 ช่องทาง คือ  
1. สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่งานสาร
บรรณ กองกลาง ชั้น 1 ส านักงาน
อธิการบดี (หลังใหม่) 
2. ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.
เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 
3. สายตรงอธิการบดี 
president@ubu.ac.th  
4. ระบบ VOC: 
http://www.voc.ubu.ac.th/  
5. Social Media: Fanpage 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
https://www.facebook.com/iamUBU  

 

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้ว 7 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 
10.1 
การ

o3
4 

นโยบาย
ไม่รับ
ของขวัญ 

o แสดงนโยบายว่ า
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกคน จะต้อง
ไม่มีการรับของขวัญ 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20525  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 

http://www.ubu.ac.th/web/law
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2022032314283713.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/law
https://www.ubu.ac.th/new/about06.php
mailto:president@ubu.ac.th
http://www.voc.ubu.ac.th/
https://www.facebook.com/iamUBU
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20525
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ด าเนินก
ารเพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

(No Gift 
Policy) 

(No Gift Policy) 
o ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ค น
ปัจจุบัน 
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด 

Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> 
ข่าวเด่น >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ
นโยบาย ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565 

o3
5 

การมี
ส่วนร่วม
ของ
ผู้บริหาร 

o แ ส ด ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ห รื อ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด 
o เป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้
เ ห็ น ถึ ง ก า ร ใ ห้
ค ว ามส าคัญกั บก า ร
ปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/  
2. https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566  

1. โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of 
Financial Statement Analysis for Internal 
Auditors)  
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265
/  
Link Direction เว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบภายใน >> 
ภาพกิจกรรม >> โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบ
การเงินส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of 
Financial Statement Analysis for Internal 
Auditors) ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
2. โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลส าหรับผู้บริหาร
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=
20566    
Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> 
ข่าวเด่น >> กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ม.
อุบลฯ จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลส าหรับผู้บริหาร ประกาศวันที่ 19 มกราคม 
2565 

o3
6 

การ
ประเมิน
ความ
เสี่ยงการ
ทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ
ประจ าปี 

o แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ อ า จ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
o มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดของผลการ
ประ เมิ น  อย่ า งน้ อย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการ
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร
บริหาร จัดการความ
เสี่ยง 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%
2010.1%20การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/#  
 
1. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115
400545.pdf  
 
2. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115
160237.pdf  

Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน 
www.ubu.ac.th/web/planning  >> เมนู “คุณธรรม
และความโปร่งใส” >> 2565 >> ตัวชี้วัด 10.1 การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและจัดท า
แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยผลการประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง 
ได้แก่  
   1.1 ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน 
   1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.3 ความเสี่ยงด้านการรับและการจ่ายเงินของ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
เจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
  1.4 ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน 
ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ต่อรายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ ขอให้กองแผนงานประชุม
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการป้องกันการ

https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115400545.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115400545.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115160237.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115160237.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/planning
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการประชุมร่วมกัน
ฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 
น. และด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และคณะ/หน่วยงานในการก าหนดแนว
ทางการควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มี
ประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน เพื่อให้การด าเนินงานมี
มาตรฐานเดียวกัน โดยด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
เป็นต้นไป 
3. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนสรุปการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว455 ลง
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานพิจารณา
ทบทวนข้ันตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริต ที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ และให้เพิ่มเติม
รายละเอียดของแนวทางการป้องกันการทุจริต และ
จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 
และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไป ถือว่าหน่วยงานยืนยัน
ข้ันตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริตตามเดิม ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 
4. กองแผนงานจัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ
ร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

o3
8 

การ
เสริมสร้า
ง
วัฒนธรร
มองค์กร 
ตาม
มาตรฐา
นทาง
จริยธรร
ม 

o แ ส ด ง ถึ ง ก า ร
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่ วยงานมีทั ศนคติ  
ค่ า นิ ย ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มี จิตส านึกที่ ดี  
รับผิดชอบต่อหน้ าที่  
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท า ง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
o เป็นการด าเนินการ
ที่ ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น
ผู้ด าเนินการเอง 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร/ 

มีกิจกรรมและการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีข้อมูลจ านวน 5 
ส่วน ดังนี้ 
     1. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร Infographic 
     2. แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
infographic 
     3. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     4. คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 
     5. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
https://www.ubu.ac.th/web/person  
Link Direction เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ >> เมนู การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

o3
9 

แผนปฏิ
บัติการ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบั ติ
การที่มี วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริต
ห รื อ พั ฒ น า ด้ า น
คุณธร รมและค ว าม
โปร่งใสของหน่วยงาน 
o มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
โ ค ร งก า ร /กิ จ กร รม 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
ช่วงเวลาด าเนินการ 
เป็นแผนที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-
2565)/  
 
1. 
http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565Full.pdf 
2. http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565.pdf  

   1. แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รูปเล่ม) 
     2. ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 15 - 22 ตาม
เอกสาร 
     3. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 
45 - 52 ตามเอกสาร 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ แผนปฏิบัติราชการ

https://www.ubu.ac.th/web/person/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565Full.pdf
http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565.pdf
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
หมายเหตุ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2565 

o4
0 

รายงานการ
ก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต
ประจ าปี 
รอบ 6 
เดือน 

o แ ส ด ง
ความก้าวหน้าในการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ o39 
o มี ข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ความก้าวหน้า อย่าง
น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ล ะ
โครงการ/กิจกรรม และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ช้
ด าเนินงาน 
สามารถจัดท าข้อมูล
เป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-
2565)/  
 
1. 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040116
170092.pdf  

    1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 (รูปเล่ม)  
     2. ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 หน้า 11 - 15 ตามเอกสาร 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ การก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน >> รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 
หมายเหตุ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2565 

o4
1 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินก
าร
ป้องกัน
การ
ทุจริต
ประจ าปี 

o แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
o มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการ
ด า เนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี 
พ.ศ. 2564 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022020814
425847.pdf  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
(รูปเล่ม) 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ การก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน >> รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3.2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 10 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

3.2.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O10 
แผนด าเนินงานประจ าปี O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 

3.2.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบไป
ด้วย O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040116170092.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040116170092.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022020814425847.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022020814425847.pdf
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3.2.3 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส จ านวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบไป
ด้วย  O13 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

3.2.4 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ประกอบไปด้วย  O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2.5 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ประกอบไปด้วย  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายละเอียดตามตามรางท่ี 7 – 11 
ตารางท่ี 7 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การ
บริหารงาน 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน 

o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
ในข้อ o10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด า เนินการแต่ละ โครงการ /กิจกรรม  และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ .ศ . 
2565 
 

กองแผนงาน 

o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กองแผนงาน 

 

ตารางท่ี 8 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มี ข้อมูลรายละ เอี ยดของแผนฯ อย่ างน้ อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน 

o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ .ศ . 
2565 

กองแผนงาน 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กองแผนงาน 

 

ตารางท่ี 9 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การ
ส่งเสริมความโปร่งใส 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

กองบริการการศึกษา 
/ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ/
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 ส านักงานพัฒนา

นักศึกษา/ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ 

 

ตารางท่ี 10 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 
การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน 

 
ตารางท่ี 11 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 
มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

● แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
● มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึนที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ 
● มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล 

กองแผนงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

● แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
● มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   
● เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
หน่วยงานด าเนินการแล้วจ านวน 33 ตัวชี้วัด ตามตารางที่ 1-6 

2. มอบผู้รับผิดชอบข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 10 ตัวชี้วัด ตามตารางที่ 7 -11 ด าเนินการจัดท า/เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดที่
หน่วยงานรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพ่ือน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 

3. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน  
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่หน่วยงานด าเนินการแล้วจ านวน 33 ตัวช้ีวัด ให้ถูกต้องอีกครั้ง 

2. แจ้งผู้รับผิดชอบข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ จ านวน 10 ตัวชี้วัด ด าเนินการจัดท า/เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ  
โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ประสานผู้รับผิดชอบและด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2565) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 2 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2565) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด
ที่ 9 การส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 43 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ 
อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   

และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมดจ านวน 2 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2565) 
เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 

  4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยนักศึกษายื่นค าร้องเพ่ือขอขยายเวลาเรียน
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่
สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา 2563 ได้นั้น  ทั้งนี้  
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วขอน าเสนอ
โดยจ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน ดังนี้ 
(1) นางสาวอาภา เจริญทรัพย์ รหัสนักศึกษา 5717406136 (ขอขยายครั้งที่ 1) ศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (1/2557) และใน

ปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 8   
- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (1/2565) 

ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา  
- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนยังไม่ครบ/ยังไม่ผ่านรายวิชา ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 

จ านวน 2 รายวิชา ตามหลักสูตรก าหนด (ซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่ต่ ากว่า 2.00) 

 2. ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
(1) นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ์ รหัสนักศึกษา 5811600403 (ขอขยายครั้งที่ 2) ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (3/2558) และใน

ปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   
- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 

(3/2563) และครั้ งที่  2 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (3/2564) ร วมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ  
2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

(2) นางสาวอริยา ทิพชัย รหัสนักศึกษา 5811600432 (ขอขยายครั้งท่ี 2)  ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (3/2558) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   
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- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 
(3/2563) และครั้ งที่  2 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (3/2564) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ  
2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 (3) นางสาวจันธิมา หงส์คงคา รหัสนักศึกษา 5811600362 (ขอขยายครั้งที่ 2) ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ข โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (3/2558) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 
(3/2563) และครั้ งที่  2 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (3/2564) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ  
2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

 (4) นางสาวน้ าฝน รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา 59110760069 (ขอขยายครั้งที่ 1) ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (3/2559) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
(3/2564) ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

(5) นางสาววีราภรณ์ วิเศษ รหัสนักศึกษา 59110760115 (ขอขยายครั้งที่ 1) ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (3/2559) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
(3/2564) ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

(6) นางสาวสดสวย พุทธปอง รหัสนักศึกษา 59110760128 (ขอขยายครั้งที่ 1) ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (3/2559) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   
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- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
(3/2564) ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อ
กฎหมายหรือมติที่ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว 0224.1/ว 480 เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษา
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว 0224.1/ว 1109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้างมติที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 พิจารณา
แล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

(1) ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7  และชั้นปีที่ 8 (รหัส 56 และ 55) 
(2) ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 9 และชั้นปีที่ 10  (รหัส 54 และ 53) 
(3) ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 11 และชั้นปีที่ 12 (รหัส 52 และ 51) 
(4) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (รหัส 60 และ 59) 
(5) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 

และ ชั้นปีที่ 3  
(6) ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (รหัส 59 และ 58) 
(7) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7 และ

ชั้นปีที่ 8 (แบบ 1.2 และแบบ 2.2 : รหัส 56 และ 55) 
(8) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 และ

ชั้นปีที่ 6 (แบบ 1.1 และแบบ 2.1 : รหัส 58 และ 57) 
4. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ อว 0204.2/ว 6030 วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
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นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเ พ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2563  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก   
1 ปีการศึกษา 

5. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว 0204.2/ว 20712 วันที่ 24 ธันวาคม 2564  เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา       อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้ งนี้   
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

2.1 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่   
อว 0224.1/ว 480  เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษา
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.3 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่   
14 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยาย
เวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  

2.4 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว 0204.2/ว 6030 วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้ กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563  
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ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 
ปีการศึกษา 

2.5 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว 0204.2/ว 20712 วันที่ 24 ธันวาคม 2564  เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้                ให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี และคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยาย
เวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน รวมทั้งหมดจ านวน 7 คน   
เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.)  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุม
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เพ่ือเปิด
โอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถน าไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต
สะสมได้ตามข้อก าหนดของแต่ละสถาบัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา  

ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สามารถไปลงทะเบียนเรียนรายวิชา            
ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากขึ้น และเป็นรายวิชาที่มีคุณภาพตามการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
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2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  2/2565 วันอังคารที่   
15 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
1. ข้อ 4(1) เดิม “รายวิชาที่ลงทะเบียนต้องเป็นรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ” แก้ไขเป็น “รายวิชาที่ลงทะเบียน
ต้องเป็นรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐหรือเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานดังกล่าว” 

2. ข้อ 4(2) เดิม “...โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ” แก้ไขเป็น ““...โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ” 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
 

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....... 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดท า ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะ และเป็นกลไกในการวัดและการประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการ
เรียนที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นั้น  

การนี้ กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบ
ความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ...... เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม เปิดโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตร ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔๗ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(๑) แก้ไขค าว่า “รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ” เป็นค าว่า “ผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย”  

(๒) เพ่ิมและแก้ไขค าจ ากัดความในข้อ ๔ คือ “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” “การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาข้ามสถาบัน” และ “นักศึกษา”  

(๓) เพ่ิมข้อความในข้อ ๕ (๑) วรรคสอง เพ่ือให้ครอบคลุมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม
สถาบัน 

(๔) แก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดในข้อ ๗ การขอเทียบความรู้และโอนผลการเรียนเป็น ๒ ระดับ
คือ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความครอบคลุมตาม ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และการขอเทียบความรู้และ
โอนผลการเรียนจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาสู่

การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........ 

 

ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ปรับแก้ไขข้อ 3 (1) จากเดิม “ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการหรือผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย” 
2. เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบุคคลภายนอก กอรป

กับประกาศดังกล่าวมีการแก้ไขเนื้อหาพอสมควร ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
บุคคลภายนอกจะได้ถือกฎหมายฉบับเดียวกัน จึงเห็นควรให้กองบริการการศึกษา หารือส านักงานกฎหมายและ
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นิติการเพื่อพิจารณาจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ........  โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิม
ทั้งหมด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ  มอบกองบริการการศึกษาเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

  4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
ประจ าปี 2565 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563 หมวด 2 ข้อ 13 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาที่        
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
2) อธิการบดี เป็นกรรมการ 
3) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
5) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว        

สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม  
โดยคณะกรรมการสรรหา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพผลงานของผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์หรืออาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาก็ได้ 

(3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตโนบล 

(4) พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลต่อ   
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 
การนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 
2565 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2565 เพ่ือจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล ประจ าปี 2565 ดังนี้  
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

1.1 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  
2.1 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

 
4.6 ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ และขอออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
การจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๕ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวชิาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราช พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญเพ่ือเป็นการก าหนดรายละเอียดในการจัดสรรเงินรายได้จากการด าเนินงานบริการ
วิชาการของคณะ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ 3 เงินรายได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของภาควิชาวิศวกรรมเคมี และการทดสอบวัสดุของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ง อัตราค่าบริการศูนย์บริการ
วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 ให้จัดสรร ดังนี้ 

(1) จ่ายเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 
58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

(2) จ่ายเป็นเงินรายได้ของกองทุน ร้อยละ 10 
(3) จ่ายเป็นเงินรายได้ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีหรือภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วแต่กรณี ร้อยละ 15 
(4) จ่ายเป็นเงินรายได้ของโครงการบริการวิชาการของคณะหรือหน่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หรือหน่วยทดสอบวัสดุของภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วแต่กรณี ร้อยละ 65 โดยแยกเป็น 
(4.1) จ่ายค่าตอบแทนในการด าเนินโครงการไม่เกิด ร้อยละ 30 
(4.2) จ่ายค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าบริหารจัดการตามโครงการ ร้อยละ 35 

โดยในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการยุบเลิกกองทุนตาม ข้อ 3(2) กอรปกับระบบการบริหาร
จัดการเงินและทรัพย์สินไม่ได้ก าหนดรายได้ในระดับภาควิชาตาม ข้อ 3 (3) ซึ่งประกาศท่ีอ้างถึงดังกล่าวมีความไม่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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ในการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวชิาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการปรับปรุงสาระส าคัญของระเบียบดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับใหม่ 
“กองทุน” หมายถึง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“ศูนย์บริการวิชาการ”หมายความว่า โครงการบริการ
วิชาการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการ
บริการวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ า โครงการบริการ
วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
และหมายความรวมถงึศูนย์บริการวิชาการในคณะที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นในอนาคตของคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ 3 เงินรายได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของ
ภาคสิชาวิศวกรรมเคมี และการทดสอบวัสดุของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อ่ง อัตราค่าบริการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 
ให้จัดสรร ดังนี้ 
(1) จ่ายเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 58/2539) 
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2539 
(2) จ่ายเป็นเงินรายได้ของกองทุน ร้อยละ 10 
(3) จ่ายเป็นเงินรายได้ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วแต่กรณี ร้อยละ 15 
(4) จ่ายเป็นเงินรายได้ของโครงการบริการวิชาการของ
คณะหรือหน่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าภาควิชา
วิศวกรรมเคมี หรือหน่วยทดสอบวัสดุของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา แล้วแต่กรณี ร้อยละ 65 โดยแยกเป็น 
(4.1) จ่ายค่าตอบแทนในการด าเนินโครงการไม่เกิด ร้อย
ละ 30 
(4.2) จ่ายค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าบริหารจัดการตาม
โครงการ ร้อยละ 35 

ข้อ 4  เงินรายได้ จากศูนย์บริ การวิ ชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้จัดสรรดังนี้ 
(๑) จ่ายเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 
(๒) จ่ายเป็นเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 20 
(๓) จ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าบริหารโครงการ ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 
(๔) จ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
มติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
2. ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงิน
รายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ และให้คณะ
วิศวกรรรมศาสตร์บริหารจัดการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.7 พิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่ 1281/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  สั่ง ณ วันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕65 นั้น  ตามความใน
ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ความว่า ให้มีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีหรือคณบดี จ านวนสองคน   เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒), (๓) และ (๔)ให้แต่งตั้งตามค าเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้   
เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามความในข้อ 10 (๒), (๓) และ (๔) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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มติที่ประชุม: เห็นชอบ เสนอผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ ดังนี้  

1) (ข้อ 2) รองอธิการบดีหรือคณบดี จ านวน 2 คน  
-  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
-  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2) (ข้อ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสองคน  
- ว่าที่ ร.ท. ณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ ร.น.  

3) (ข้อ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

 
4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ (คบส.) เสนอที่ประชุม สถานปฏิบัติการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก เพ่ือให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนของ    
คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ บริหารและด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการสถาน
ปฏิบัติการฯ (คอส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย  

 (๑) อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
 (๒) คณบดีคณะบริหารศาสตร์         กรรมการ 
 (๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์          กรรมการ 
 (๔) คณบดีนอกจากคณบดีตามข้อ (๒) และ (๓)   กรรมการ 
     หรือผู้อ านวยการส านัก  จ านวน ๒ ท่าน 
 (๕) ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   กรรมการ 
 (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ ท่าน    กรรมการ 
 (๗) ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ   กรรมการและเลขานุการ 
     โรงแรมและการท่องเที่ยว 
กรรมการตาม (๔) และ (๖) ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ตามค าเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับต าแหน่งและอาจได้รับต าแหน่งใหม่
ได้ 

 ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้การบริหาร
กิจการของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบั ติการฯ 
(คอส.) ตามข้อ ๖ (๔) (๖) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕  
“ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการ (คอส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี 

ประกอบด้วย 
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  (๑) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
  (๒) คณบดีคณะบริหารศาสตร์        กรรมการ 
  (๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์         กรรมการ 
  (๔) คณบดีนอกจากคณบดีตามข้อ (๒) และ (๓)  กรรมการ 
         หรือผู้อ านวยการส านัก  จ านวน ๒ ท่าน 
  (๕) ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กรรมการ 
  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ ท่าน   กรรมการ 
  (๗) ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
         โรงแรมและการท่องเที่ยว 

กรรมการตาม (๔) และ (๖) ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ตามค าเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับต าแหน่งและอาจได้รับต าแหน่งใหม่ได้” 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีมติที่ประชุม เห็นชอบ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จ านวน ๒ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

๑. นายธีรมิตร จันทร์สิงห์ ต าแหน่ง General Manager Hotel De’ Pakani Hua Hin  
๒. นางสุนิสา สุวรรณวงศ์ ต าแหน่ง Hotel Manager AVANI Khon Kaen Hotel Convention & Centre 
 และน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามข้อ ๖ (๔)  

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ประเภทคณบดี 
หรือผู้อ านวยการส านัก นอกเหนือจากคณบดีคณะบริหารศาสตร์และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ ท่าน 

2. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามข้อ ๖ (๖)  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ ท่าน 

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (คอส.)  ดังนี้  

1. กรรมการตามข้อ ๖ (๔) ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2555 จ านวน 2 คน คือ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อ านวยการ
ส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  

2. กรรมการตามข้อ 6(6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการอ านวยการสถาน
ปฏิบัติการฯ(คอส.) จ านวน 2 คน คือ นายธีรมิตร จันทร์สิงห์ และ นางสุนิสา สุวรรณวงศ์ 

3. มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศการ
แต่งตั้งต่อไป  
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4.9 หลักสูตรที่เสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปี
การศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 กันยายน 2564 เห็นชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่องการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ 3) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นั้น 

ด้วย (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน AUN-QA และมีแนวทางในการยื่นขอรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 
Inter ในปีการศึกษา 2567-2568 โดยในการเสนอยื่นขอรับรองดังกล่าว 1 ครั้ง (slot) ได้ 4 หลักสูตร ดังนั้น 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มี
มติเห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรเสนอยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมเติม 1 
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพ่ือยื่นขอรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 
Inter ในปีการศึกษา 2567-2568 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ผลประเมินระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (2562-2563) หรือ
ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

2) เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ/หลักสูตรที่สามารถต่อยอดสู่นานาชาติ และ/หรือ 
3) เป็นหลักสูตรครบรอบปรับปรุงหลักสูตรที่ เน้น Outcome-Based Education, OBE ปี

การศึกษา 2564-2565 
หมายเหตุ - กรณีคณะ/หลักสูตรเสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ AUN-QA มากกว่า 1 หลักสูตร 

ให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยเป็นที่สิ้นสุด 
ผลการด าเนินงาน 
กองแผนงาน ได้แจ้งเวียนคณะ/หลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ AUN-QA เ พ่ิมเติม 

(รายละเอียดตามหนังสือที่ อว 0604.5/ว446 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565) และก าหนดให้เสนอมายัง             
กองแผนงาน ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ มี 1 หลักสูตร ที่เสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ AUN-QA 
เพ่ิมเติม คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 (วาระเวียน) มีมติเห็นชอบให้
คณะ/หลักสูตรเสนอยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมเติม 1 หลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพ่ือยื่นขอรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN Inter ในปีการศึกษา 
2567-2568 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ ในการเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม
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โครงการน าร่องฯ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับถัดไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
4.10 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 ภายในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม อ้างถึงมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการทบทวน
แผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของคณะ/วิทยาลัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยพิจารณาจากผลการรับนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 
2560-2564) ซึ่งคณะที่มีการปรับลดจ านวนการรับเข้าศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลหรือรายละเอียดในการปรับ
แผนการรับนักศึกษา นั้น 

 มหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
ขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับกรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนประมาณการจ านวนนักศึกษาและประมาณการรายได้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงได้ส ารวจแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 ภายในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
จากคณะ/วิทยาลัย เพ่ือยืนยันจ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ที่จะด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๖6-๒๕70 โดยสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการส ารวจแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 คณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย แผนการรับ หมายเหตุ 
คณะเภสัชศาสตร ์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.11/2500 ลว.9 มี.ค.2565 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแนวโน้มสูงขึ้น อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.16.1.7/0024 ลว.9 มี.ค.2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว 0604.20/01092 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 
คณะเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มสูงขึ้น อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.6.1/1297 ลว.9 มี.ค.2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.8/853 ลว.11 มี.ค.2565 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.15.1/381 ลว.15 มี.ค.2565 
คณะนิติศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.18/0862 ลว.11 มี.ค.2565 
คณะรัฐศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.19/1101 ลว.7 มี.ค.2565 
คณะวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มสูงขึ้น อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.7/2574 ลว.8 มี.ค.2565 
คณะบริหารศาสตร์ มีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.13/1263 ลว.9 มี.ค.2565 
คณะศิลปศาสตร ์ มีแนวโน้มลดลง อ้างถึงบันทึกที่ อว.0604.9/2270 ลว.9 มี.ค.2565 

จากตารางที่ 1 การส ารวจแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 คณะ/วิทยาลัย เมื่อ
เทียบกับแผนการรับฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) พบว่า มีคณะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากแผนการรับฯ เดิม 
จ านวน 3 คณะ ได้แก่  

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เนื่องจากเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- คณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในหลักสูตร Non-degree (credit bank) 
- คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี และเพ่ิมจ านวนการรับ

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากเดิม 15 คน/ปีการศึกษา เป็น 25 คน/ปี
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การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ จากเดิม 65 คน/
ปีการศึกษา เป็น 75 คน/ปีการศึกษา  

ส าหรับคณะมีแนวโน้มลดลงจากแผนการรับเดิม จ านวน 1 คณะ ได้แก่  
- คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน  
นอกจากคณะ/วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นมีแนวโน้มเท่าแผนการรับเดิม โดยมีรายละเอียดการ

ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับระหว่างปีการศึกษา 2566-2570 จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 สาเหตุหรือรายละเอียดในการปรับปรุงแผนการรับระหว่างปีการศึกษา 2566-2570 จ าแนกตามคณะ  

คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุ/รายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 

นักศึกษา ตาม
สภาวิชาชีพ

ก าหนด 

ปรับระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1 
 

- 
 

- การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- วท.ม.วิทยาการทางผลิตภัณฑ์สุขภาพและเภสัชภัณฑ์ โดย
ขอบรรจุหลักสูตรในปีการศึกษา 2566 มีแผนการรับฯ 
จ านวน 10 คน/ปีการศึกษา (อยู่ระหว่างการเสนอกรอบ
แนวคิดการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนการน าเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566)  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1 
 

- 1 การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต ก าหนดขอบรรจุหลักสูตร 
จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับฯ จ านวน 12 
คน/ ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2566 (อยู่ระหว่างการเสนอกรอบแนวคิดการขออนุมัติเปิด
หลักสูตรใหม่ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ก่ อ น ก า รน า เ สน อ ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 
การปรับระยะเวลาการรับนักศึกษา ได้แก่ 
- ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ ก าหนดแผนการรับฯ จากเดิม เริ่มรับ
ในปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรก จ านวน 5 คน/ปีการศึกษา 
เป็นเร่ิมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก จ านวน 
3 คน/ปีการศึกษา (อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 
 

- - การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- พย.ม.การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก าหนดขอบรรจุ
หลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับฯ 
จ านวน 10 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2566 (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
17-18 มีนาคม 2565 และอยู่ ระหว่างการน าเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุ/รายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 

นักศึกษา ตาม
สภาวิชาชีพ

ก าหนด 

ปรับระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 - 1 การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
หลักสูตร Non-degree (credit bank)  
- เกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผู้ประกอบการผลิตสัตว์น้ า  
จ านวนการรับ 50 คน ในปีการศึกษา 2566 
- เกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตรจ านวนการรับ 50 คน ในปีการศึกษา 2566 
การปรับระยะเวลาการรับนักศึกษา ได้แก่ 
- วท.บ.เกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิตัล ก าหนดแผนการรับฯ 
จากเดิม เริ่มรับในปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรก จ านวน 
50 คน/ปีการศึกษา เป็น เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2566 เป็นปีแรก (อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 7/2564 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2564) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 6 - การปรับสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา (FTES) ตามสภาวิชาชีพ
ก าหนด ไว้ที่ 1 : 20 ได้แก่  
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
- วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
- วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะรัฐศาสตร์ - - - ยืนยันตามแผนการรับฯ ตามสภามหาวิทยาลัย ในการอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 ( ครั้งที่3/2564 ณ 27 
มี.ค. 64) 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 - - การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- วทบ.วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ขอบรรจุหลักสูตรในปี
การศึกษา 2566 จ านวนการรับตามแผนปีการศึกษาละ 50 
คน (อยู่ระหว่างการเสนอกรอบแนวคิดการขออนุมัติเปิด
หลักสูตรใหม่ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ก่ อ น ก า รน า เ สน อ ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 

คณะบริหารศาสตร์ 3 - - การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ก าหนดขอบรรจุ
หลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับฯ 
จ านวน 80 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตรในปี
การศึกษา 2566) 
- บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ก าหนดขอบรรจุ
หลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับฯ 
จ านวน 30 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตรในปี
การศึกษา 2566)  
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คณะ/วิทยาลัย 

สาเหตุ/รายละเอียด  
(จ านวนหลักสูตร) 

หมายเหตุ การบรรจุ
หลักสูตร

ใหม ่

ปรับสัดส่วน
อาจารย์ : 

นักศึกษา ตาม
สภาวิชาชีพ

ก าหนด 

ปรับระยะเวลา
การรับ

นักศึกษา 

- ปร.ด.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ก าหนดขอบรรจุ
หลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับฯ 
จ านวน 10 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตรในปี
การศึกษา 2565 (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
17-18 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการน าเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพือ่พิจารณาอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 

คณะศิลปศาสตร์ 1 - 2 การบรรจุหลักสูตรใหม่ ได้แก่ 
- ปร.ด.สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ขอ
บรรจุหลักสูตรในปีการศึกษา 2566 จ านวนการรับตามแผน
ปีการศึกษาละ 5 คน (อยู่ระหว่างการเสนอกรอบแนวคิดการ
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนการน าเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566)  
การปรับระยะเวลาการรับนักศึกษา ได้แก่ 
- ศศ.ม.สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ก าหนดขอ
บรรจุหลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับ
นักศึกษา จ านวน 10 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2566 และเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2566 เป็นปีแรก (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
17-18 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการน าเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 
- ปร.ด.สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ก าหนดขอ
บรรจุหลักสูตร จากเดิมในปีการศึกษา 2565 มีแผนการรับ
นักศึกษา จ านวน 5 คน/ปีการศึกษา เป็นขอบรรจุหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2566 และเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2566 เป็นปีแรก (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
17-18 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการน าเสนอ
หลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566) 

รวม 9 6 4  

จากตารางที่ 2 สาเหตุหรือรายละเอียดในการปรับปรุงแผนการรับของคณะ ได้แก่ การบรรจุ
หลักสูตรใหม่, การปรับสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา (FTES) ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก าหนด และการปรับ
ระยะเวลาการรับนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566-2570 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่ครบรอบ
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ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 73 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 44 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จ านวน 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 หลักสูตร 

 จากสาเหตุและรายละเอียดในการปรับแผนการรับเข้าศึกษาของคณะ/วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อรวมกับแผนการรับในสาขาวิชาเดิมแล้ว สามารถสรุปจ านวนแผนการรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2566 -2570 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๕) จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 3 สรุปจ านวนการรับนักศึกษาจากการทบทวนแผนของคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2566-2570 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๕) จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

คณะ ระดับการศึกษา 
แผนจ านวนการรับนักศึกษา รายปีการศึกษา (คน) 

2566 2567 256๘ .2569 2570 

คณะเกษตรศาสตร์ 

Non Degree (Credit) 100 100 100 100 100 
ตร ี 435 435 435 435 435 
โท 33 33 33 33 33 
เอก 12 12 12 12 12 
รวม 580 580 580 580 580 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ตร ี 650 650 650 650 650 
โท 65 65 65 65 65 
เอก 15 15 15 15 15 
รวม 730 730 730 730 730 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตร ี 540 540 540 540 540 
โท 37 37 37 37 37 
เอก 19 19 19 19 19 
รวม 596 596 596 596 596 

คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ตร ี 105 105 105 105 105 
รวม 105 105 105 105 105 

คณะเภสัชศาสตร์ 

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

คณะพยาบาลศาสตร์ 

Non Degree (Credit) 80 80 80 80 80 
ตร ี 100 100 100 100 100 
โท 10 10 10 10 10 

รวม 190 190 190 190 190 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 

ตร ี 224 224 224 224 224 
โท 19 20 20 22 23 
เอก 27 39 39 39 39 
รวม 270 283 283 285 286 

คณะศิลปศาสตร์ 

ตร ี 900 900 900 900 900 
โท 26 26 26 26 26 
เอก 10 10 10 10 10 
รวม 936 936 936 936 936 

คณะบริหารศาสตร์ 

ตร ี 850 850 850 850 850 
โท 65 65 60 60 60 
เอก 10 10 10 10 10 
รวม 925 925 920 920 920 

คณะนิติศาสตร์ ตร ี 400 400 400 400 400 
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คณะ ระดับการศึกษา 
แผนจ านวนการรับนักศึกษา รายปีการศึกษา (คน) 

2566 2567 256๘ .2569 2570 
รวม 400 400 400 400 400 

คณะรัฐศาสตร์ 
ตร ี 420 420 420 420 420 
รวม 420 420 420 420 420 

มหาวิทยาลัย 

Non Degree (Credit) 180 180 180 180 180 
ตรี 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 
โท 275 276 271 273 274 
เอก 98 110 110 110 110 

มหาวิทยาลัย 5,300 5,313 5,308 5,310 5,311 

หมายเหตุ  
แผนการรับ ในปีการศึกษา 2567 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากการปรับ

แผนการรับในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และ หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต 

 
จากตารางที่ 3 จ านวนการรับนักศึกษาจากการทบทวนแผนของคณะ/วิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2565) สามารถจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 - 2570 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

จากแผนภูมิที่ 1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามล าดับ  

2566 2567 2568 2569 2570

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 608 621 621 623 624

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2,681 2,681 2,676 2,676 2,676
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แผนภูมิที่ 2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 -2570 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
จากแผนภูมิที่ 2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่า ระดับการศึกษาที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาโท , Non-Degree 
และปริญญาเอก ตามล าดับ  

 
 เมื่อพิจารณาผลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเทียบกับแผนการรับในภาพรวม เนื่องจาก การ

ด าเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อยู่
ระหว่างการด าเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา TCAS ในรอบที่ 2 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งยังไม่สิ้นสุด
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 กองแผนงานจึงขอน าเสนอสถิติแนวโน้มผลการรับ
นักศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา ดังแผนภูมิที่ 3-5 

 
แผนภูมิที่ 3 สถิติแนวโน้มผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 
2560-2564) 

จากแผนภูมิที่ 3 สถิติผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของแผนการรับย้อนหลัง 5 ปี 
(ปีการศึกษา 2560-2564) พบว่า ในปีการศึกษา 2560-2561 มีแนวโน้มผลการรับสูงกว่าค่าเป้าหมาย ส่วน  
ปีการศึกษา 2562-2564 มีแนวโน้มผลการรับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อพิจารณาแนวโน้มแผนการรับย้อนหลัง    
5 ปี จะมีแผนการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 4 ,855 คน และมีผลการรับเฉลี่ยปีการศึกษาละ 4 ,582 คน หรือ     
คิดเป็นร้อยละ 94.37 ของค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570

non degree 180 180 180 180 180

ปริญญาตรี 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747

ปริญญาโท 275 276 271 273 274

ปริญญาเอก 98 110 110 110 110
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผลการรับนักศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จากแผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผลการรับนักศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-
2564) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีมีร้อยละของผลการรับฯ มากที่สุด คือ ระดับปริญญา
ตรี รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการรับเทียบกับ
แผนการรับฯ ย้อนหลัง  5 ปี พบว่า ระดับปริญญาตรี มีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 98.69 , ระดับปริญญาโท   
มีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 33.27 และระดับปริญญาเอก มีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 32.24 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการรับนักศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 

จากแผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการรับนักศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่มีร้อยละของผลการรับฯ มากที่สุด คือ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการรับเทียบกับแผนการรับฯ ย้อนหลัง  5 ปี พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จะมีผลมีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 98.01, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 
83.24 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีร้อยละของผลการรับฯ เฉลี่ย 100.37  
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 ข้อสังเกต 
 ตามท่ี กองแผนงาน ได้เสนอวาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อน ามาพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 ภายในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า คณะ/วิทยาลัย ยังมิได้เสนอแผนพัฒนาหลักสูตร           
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการภายใต้
โครงการหลัก ได้แก่  

 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรพันธ์ใหม่และหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์  ( Dual Program/Double Degree) ซึ่ งมี

รายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  
1 ) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ (ปีการศึกษา 2566) (Reinventing) 
2) หลักสูตรเชิงบูรณาการที่ เน้นการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว         

(ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารศาสตร์) เช่น หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวและ
การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (ปีการศึกษา 2567) (Reinventing) 

3) หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารฟังก์ชัน 
(functional foods) เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหารและสุขภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ        
(ปีการศึกษา 2567) (Reinventing) 

4) หลักสูตรการแพทย์ครบวงจร เช่น กายภาพบ าบัด (ปีการศึกษา 2567) , รังสีเทคนิค       
(ปีการศึกษา 2567) และทันตแพทยศาสตร์ (ปีการศึกษา 2569-2570) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนพัฒนาหลักสูตร ภายในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วง
วัย ตามเป้าประสงค์ บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็น
ผู้ประกอบการตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ /แผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยโครงการต่าง ๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรพันธ์ใหม่และหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Dual Program/Double Degree) เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ คณะ/วิทยาลัย ควรด าเนินการดังนี้ 

1.1 ก าหนดวิธีการและด าเนินการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร)         
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

- แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามกลุ่มสาขาวิชา  
ในการผลิตก าลังคนระดับสูง เช่น สาขาวิชาที่รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG และ 12 อุตสาหกรรมที่ตอบสนองและตอบโจทย์ ตามแผนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  

- หลักสูตรและสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคต เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่ อาชีพใหม่ ทักษะใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตาม Disruptive Technology เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของประเทศ ตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้เรียนสร้างแรงจูงใจการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อเพ่ือส่งเสริมจ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรับที่ก าหนดไว้  
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2. คณะ/วิทยาลัย ควรก าหนดวิธีการและด าเนินการเพ่ือรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและน าไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หากผลการรับนักศึกษาไม่บรรลุ
หรือไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดไว้ คณะ/วิทยาลัยควรพิจารณาการหารายได้จาก
แหล่งอื่น เช่น การด าเนินการด้านบริการวิชาการ การวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการเพ่ือสร้างรายได้อ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะ/วิทยาลัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 ภายในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัยมีหลักสูตร Non Degree เพิ่ม

มากขึ้น อย่างน้อย 1 หลักสูตร: 1 คณะ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัย
ควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ/ด้านการพัฒนาหลักสูตร ร่วมเป็นคณะท างานเพื่อท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะ/วิทยาลัยในการจัดท าหลักสูตร Non Degree ที่มี credit 

2. ควรเพิ่มเติมการอธิบายขยายความ/แนวทางการพัฒนา/แนวทางการแก้ไขในประเด็น
หลักสูตรที่มีแผนการรับลดลง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 และความต้องการของประเทศ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1  
แผนรับเข้านักศึกษามหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รับนักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมทั่วไป และวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมกัน เป็นจ านวน 540 คน ไม่ได้รับแยกหลักสูตร 

4. ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับคณะ/วิทยาลัยอีกครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.11 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและ

การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการ
ออกแบบ ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และที่ประชุม
คณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีข้อเสนอแนะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่าย โดยให้พิจารณาคู่เทียบ กลุ่มเป้าหมาย จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุนของหลักสูตร และที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ได้พิจารณาเห็นชอบปรับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าวจากเดิมที่อัตรา 
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32,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา เป็นอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา และเสนอขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียม 
ในหลักสูตรดังกล่าว (อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑๕.๑/๐๐๓๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) มายังกอง
แผนงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในมิติการด าเนินงานด้านการประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จึงขอเสนอรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2565 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความเป็นมาของการปรับปรุงหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2565 หลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ 
ซึ่งเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2546 วันที่ 11 ธันวาคม 2546 และ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 
มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 ครั้ง ได้แก่  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ. 7 
ปีการศึกษา 2560  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนกิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตร เนื้อหา

และรายวิชาให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
ปีการศึกษา 2561  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและด าเนินการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย 

เนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน และการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนเพื่อประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและด าเนินการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทั นสมัย 

เนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในด้านการออกแบบเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

ปีการศึกษา 2563  
ปรับปรุงหลักสูตร ปี 2563 เพ่ือให้มีความทันสมัยโดยปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้เรียน (Generation Gap) กับสภาวะหลังการแพร่กระจายของโรคระบาด และการปรับปรุง
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รายวิชาบรรยายให้สามารถเรียนในระบบออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการตาม
มาตรการการป้องกันโรคระบาด และเพ่ิมแผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในห้ องปฏิบัติการ 
โดยใช้เวอร์ชันโปรแกรมที่ทันสมัยได้รับความนิยมมากที่สุด ปรับปรุงรูปแบบการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย
ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ให้ผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยมากขึ้น โดยแต่งตั้ งคณะท างานส ารวจข้อมูลเพ่ือเสนอ งบวิจัย บริการ
วิชาการ ท านุฯ  

1.3 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย เนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 

และการสอนที่มุ่งเน้นทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบมาส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ ร่วมกับ
ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการน าไปใช้ประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษา  

1.4 การพิจารณาคู่เทียบ  
เมื่อพิจารณาคู่เทียบ โดยการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ           ใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
อาร์ตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหลักสูตรใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถาบันการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์   

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
อาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

23,000 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ หลักสตูรการออกแบบบัณฑติ สาขาวิชาการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 

18,000 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 

15,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

คณะวิทยาศาสตร์  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
สิ่งทอและการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ.
2563) 

13,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์และการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง 
(พ.ศ.2561) 

13,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 

12,500 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศลิป ์

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิต
ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 

12,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2564) 

12,000 

http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25480031108095_2134_IP&b=0&u=00300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25480031108095_2134_IP&b=0&u=00300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25510211107233_2094_IP&b=0&u=02100&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25510211107233_2094_IP&b=0&u=02100&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25501761105489_2107_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25501761105489_2107_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25501761105489_2107_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511761106133_2153_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511761106133_2153_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511761106133_2153_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511761106144_2085_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511761106144_2085_IP&b=0&u=17600&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25481711107102_2105_IP&b=0&u=17100&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25481711107102_2105_IP&b=0&u=17100&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25481711107102_2105_IP&b=0&u=17100&y=
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สถาบันการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะศลิปกรรมศาสตร ์ หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) 

10,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ศรีสะเกษ 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะ
เกษ 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2563) 

7,000 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง 
(พ.ศ.2560) 

7,000 

จากตารางที่  1 จะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหลักสูตรใกล้เคียง
ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด คือ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท รองลงมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) มีอัตราค่าธรรม เนียม    
ภาคการศึกษาละ 18,๐๐๐ บาท, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 15 ,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 15 ,๐๐๐ บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลของมหาวิทยาลัย       
คู่เทียบแล้ว พบว่า มีบางหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่
หลักสูตรจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้นจากเดิม ด้วยปัจจัยการน าเทคโนโลยีด้านการออกแบบที่
ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ลูกค้าในอนาคต ตอบสนองทักษะ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างมูลค่าให้หลักสูตร และการบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสม กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จากข้อมูลดังกล่าว คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัย โดยมีเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน และการสอนที่
มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ ได้แก่  Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects หรือ AE, Adobe 
Lightroom,  Adobe InDesign CS6,  Procreate, Normad 3D, 3D AutoCAD และ Sketchup เป็นต้น เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดการหลักสูตร ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการออกแบบด้วย
ระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลาย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ        
จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 23,0๐๐ บาท  

1.5 จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุนของหลักสูตร 
เมื่อพิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ่าย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล

อาร์ตและการออกแบบ ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
- หลักสูตรมีประมาณการรายรับเฉลี่ย 6,456,635 บาท  
- ประมาณการรายจ่ายหลักเฉลี่ย  3,506,423 บาท  
- ประมาณการรายจ่ายหลักเฉลี่ย  1,039,234 บาท  

http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25360031100431_2124_IP&b=0&u=00300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25360031100431_2124_IP&b=0&u=00300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25360031100431_2124_IP&b=0&u=00300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25551631105953_2111_IP&b=0&u=16300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25551631105953_2111_IP&b=0&u=16300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25551631105953_2111_IP&b=0&u=16300&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511671103095_2164_IP&b=0&u=16700&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511671103095_2164_IP&b=0&u=16700&y=
http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25511671103095_2164_IP&b=0&u=16700&y=


- 54 - 

จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุน เมื่อพิจารณาแนวโน้มของเงินคงเหลือระหว่างปี 
2566 – 2574 หลักสูตรมีเงินคงเหลือจากรายรับ-รายจ่าย-รายจ่ายผันแปร เฉลี่ยปีละ 226,487 บาท คิด
เป็นร้อยละ 107.02  

1.6 กลุ่มเป้าหมาย 
การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้องคณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ท าการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ นักเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 81 คน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า  

๑.6.๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.30  ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 93.80 เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 39.51  โปรแกรมที่ศึกษา 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.2 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างได้มา
จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 51.90  

๑.6.๒ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 74.10 โดยต้องการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
34.60 เหตุผลความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตร จากความถนัด/ความชอบ คิดเป็นร้อยละ 44.4 โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา คือ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.70 และเมื่อ
ส าเร็จการศกึษาแล้วประสงค์ท่ีจะท างานให้ตรงสายงาน คิดเป็นร้อยละ 97.50 

๑.6.3 ความคาดหวังต่ออาชีพในอนาคตหลังจบการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ได้แก่ อาชีพอิสระ เช่น Graphic Designer, Motion Graphic Designer 
นักออกแบบกราฟิก, ช่างภาพ, Create คิดเป็นร้อยละ 66.740  

จากการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยเพ่ิมเติม
ความต่อไปนี้เป็นความในข้อ ๖.๒ (8) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(8) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 23,๐๐๐ บาท”  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การก าหนด
ค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.12 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
บุคคลภายนอก การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตหรือการศึกษานอกเวลางาน โดยการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับบุคคลภายนอก ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งบุคคลภายนอกที่มีความ
ประสงค์เข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติ
และเงื่อนไขการเข้าเป็นผู้เรียนออกที่ก าหนดเป็นสองประเภท คือ ผู้ที่ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตาม
ความสนใจ หรือ Visitor โดยไม่ได้มุ่งหวังปริญญา และ ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในรายวิชาหรือชุด
วิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือ Pre-degree โดยบุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้เรียน” 
และลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรระยะสั้นแล้วแต่กรณีตามที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรระยะสั้นที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด
เมื่อผู้เรียนเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรระยะสั้นจนครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด และผ่านการวัดและประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ให้แก่ “ผู้เรียน” และเก็บผลการ
เรียนไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจะสามารถน าผลการเรียน
มาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหรือเทียบความรู้และโอนผลการเรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีโครงการเรียนล่วงหน้า หรือ Pre-degree ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับนักเรียนหรือผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป และบุคคลทั่วไป  (ไม่จ ากัดคุณวุฒิ) 
ให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า สามารถสะสมรายวิชาและหน่วยกิต จากนั้นก็น าไปเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
เมื่อเข้าเรียนในระดบัชั้นปริญญาตรี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนมหาวิทยาลัยให้กับผู้เรียนได้  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงเห็นสมควรในการทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับบุคคลภายนอก การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก อัตราค่าธรรมเนียมและการ
จัดสรร การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิม แบบเหมาจ่ายตามช่วงหน่วยกิต เป็น
แบบหน่วยกิต ตามหมวดวิชาและกลุ่มสาขา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙  

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับปรญิญาตรี 

(ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ 8 นักศึกษาต่างสถาบัน และบคุคลภายนอก ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราตามกลุ่มสาขาท่ีคณะของนักศึกษาสังกัด ดังนี ้
   8.๑ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     (๑) ตั้งแต่ ๐-๓ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 
     (๒) ตั้งแต่ ๔-๖ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 
     (๓) ตั้งแต่ ๗-๙ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๖,๕๐๐ บาท 
     (๔) ตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี  
   8.๒ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    (๑) ตั้งแต่ ๐-๓ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 
    (๒) ตั้งแต่ ๔-๖ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    (๓) ตั้งแต่ ๗-๙ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    (๔) ตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี  

ข้อ ๘ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราตามกลุ่มสาขาท่ีคณะของนักศึกษาสังกัด 
ดังนี้ 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 (๒) วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท 
   8.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
         8.๒.๑ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุม่สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 (๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 
 (๒) วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๘๐๐ บาท 
         8.2.๒ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 (๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 (๒) วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท 

2. การปรับปรุงการจัดสรร โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกแบบหน่วย
กิต จะจัดสรรให้คณะเจ้าของรายวิชา ร้อยละ ๑๐๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕60 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปรญิญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จดัเก็บตามข้อ 8 ของระเบียบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ให้จดัสรรดังนี ้
   6.1 จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
     (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป จัดสรรเป็นคา่บ ารุง
มหาวิทยาลยั ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา  
     (๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนน้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต จัดสรรเป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั ๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา 
   6.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรตาม 6.
๑ ให้จัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลยั ตามอัตราที่สภา
มหาวิทยาลยัประกาศก าหนด 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ีเหลือหลังจากจดัสรรตามวรรค
หนึ่งให้จัดสรร ดังนี ้

ข้อ ๔. ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
     “ค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีจดัเก็บตามข้อ ๘ ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานวี่าด้วยค่าธรรมเนยีม
การศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดสรรให้คณะเจ้าของรายวิชา ร้อยละ ๑๐๐” 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕60 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปรญิญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     (๑) ส่วนท่ีเหลือจาก 6.1 (๑) จัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนราชการ
ซึ่งนักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละ ๘๐ และจัดสรรให้คณะที่เป็น
ส่วนงานภายในซึ่งนักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละ 8๐ และจดัสรร
ให้คณะที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งนกัศึกษาสังกัด ในอัตราร้อยละ 90 
      (๒) สว่นท่ีเหลือจาก 6.1(2) จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัด 
ทั้งหมด 
   6.๓ กรณีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาของต่างคณะ ให้
จัดสรรในส่วนท่ีคณะไดร้ับตาม 6.๒ ไปเป็นค่าบริการการสอน
ให้กับคณะเจ้าของรายวิชาที่นักศกึษาลงทะเบียนเรียนตามอัตรา 
ดังนี ้
   (1) นักศึกษาโครงการปกต ิ
        (๑.1) วิชาบรรยาย จดัสรรให้หน่วยกิตละ 300 บาท 
        (1.๒) วิชาปฏิบัติการ จดัสรรให้หน่วยกิตละ 6๐๐ บาท  

 
3. ปรับปรุงการ อัตราค่าธรรมเนียม การรับโอน โอนย้าย และเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา 

โดยแก้ไขจากเดิมรายวิชาละ 100 บาท และจัดสรรให้มหาวิทยาลัยทั้งหมด เป็น อัตราตามช่วงหน่วยกิตท่ีโอนและ
จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัดในอัตรา ร้อยละ ๕๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ 

รับโอน โอนย้าย และเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน  

การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกติ ของ
นกัศกึษา  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอน โอนย้าย และเทียบโอน
รายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้เรียกเก็บดังต่อไปน้ี 
       3.1 ค่าค าร้องขอย้ายคณะ จ านวน ๑๕๐ บาท 
       3.2 ค่าค าร้องขอให้รับโอนเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
จ านวน ๑๕0 บาท 
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๕00 บาท 
       3.3 ค่าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา จ านวน ๑๕- บาท และ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา วิชาละ ๑๐๐ บาท 

ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน การโอนย้าย 
การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา ให้เรียก
เก็บดังต่อไปน้ี 
      (๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือย้าย
หลักสูตร ครั้งละ ๑๕๐ บาท 
      (๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอให้รับโอนเข้าศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ครั้งละ ๑๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๕๐๐ บาท 
      (๓) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องขอการเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิต ครั้งละ ๑๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมการเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้เรียกเก็บตามอัตราต่อไปน้ี 
      (ก) ตั้งแต่ ๐ - ๖ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
      (ข) ตั้งแต่ ๗ - ๑๒ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท 
      (ค) ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๘ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท 
      (ง) ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๔ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท 
      (จ) ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๐ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
      (ฉ) ตั้งแต่ ๓๑ - ๓๖ หน่วยกติ อตัราครั้งละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
หน่วยกติที่เกนิ ๓๖ หน่วยกติขึน้ไป ให้คิดค่าเทียบโอนเพิ่มตาม 
(ก)-(ฉ) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ 

รับโอน โอนย้าย และเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน  

การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกติ ของ
นกัศกึษา  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  2.การจัดสรรค่าธรรมเนียมการรบัโอน การโอนย้าย การเทยีบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกติ ของนักศึกษา มีดังนี้ 
      (๑) ค่าธรรมเนียมตามข้อ  (๑) และ  (๒) จัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ 
      (๒) ค่าธรรมเนียมตามข้อ (๓) จัดสรรใหค้ณะทีน่กัศกึษา
สังกัดในอตัรา ร้อยละ ๕๐ และจัดสรรให้มหาวทิยาลัย ร้อยละ 
๕๐ 

ในการนี้ จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯพิจารณา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ รับโอน โอนย้าย และเทียบ
โอนรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕60 
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วาระ

พิเศษ  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน 

การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.13 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัด
อบรม หรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม หลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 

เ พ่ือเป็นการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้มีความรู้  ทักษะ 
ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ ชัดเจน ประเมิน
การเรียนรู้ได้ทันที เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัย
ท างานและอาชีพ สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับตัวเองและสังคมได้ เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมี
คุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาส าหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
Newskill/Up-skill/Re-skill กองแผนงาน จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ของแต่ละหลักสูตร 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  

(1) จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
(ก) จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 2,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา กรณีหลักสูตรมี

ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรปกติ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
(ข) จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา กรณีหลักสูตรมี

ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตข้ึนไป 
(๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๔ (๑) ให้จัดสรรเป็นเงินทุนส ารอง

ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
(๓) ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือหลังจาก (๑) และ (๒) ให้จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัดทั้งหมด 
กรณีที่คณะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น และมีการจัดสรรเงินที่ได้รับตามระเบียบนี้ให้แก่
หน่วยงานอ่ืนด้วยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น     
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ปรับแก้ไขข้อ 4 (1) (ก) จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากเดิม 2,000 บาท/คน/ภาค

การศึกษา.... แก้ไขเป็น จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากเดิม 1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
2. ปรับแก้ไขข้อ 4(1) (ข) จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากเดิม 4,000 บาท/คน/ภาค

การศึกษา... แก้ไขเป็น จัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จากเดิม 3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา... 
 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ พระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม หลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ มีศักยภาพ มีทักษะการท างานในสถานพยาบาล 
ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาด้านทักษะการช่วยเหลือพยาบาล และการปลูกจิตส านึกในการให้บริการด้าน
สุขภาพ รวมถึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั่นคือ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อ
สังคม” โดยใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Newskill/Up-skill/Re-skill กองแผนงาน จึงได้
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้  

(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้ 
(ก) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคการอบรมท่ี 1  จ านวน  22,000 บาท  
(ข) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคการอบรมท่ี 2  จ านวน  22,000 บาท  
(ค) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคฤดูร้อน  จ านวน  18,000 บาท 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัด

หลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

- สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 มีนาคม 2564 
 - คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563  
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- คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับค่าธรรมเนียมข้อ 3 (1) (ค) ค่าธรรมเนียมการอบรม   
ภาคฤดูร้อน จากเดิม 18,000 เป็น 19,000 บาท 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ

จัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ พระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทีห่ลากหลายในทุกช่วงวัย เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม หลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ     
ในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 

เ พ่ือเป็นการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้มีความรู้  ทักษะ 
ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมิน
การเรียนรู้ได้ทันที เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัย
ท างานและอาชีพ สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับตัวเองและสังคมได้ สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมี
คุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาส าหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น มีรายละเอียดดังนี้  

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน อัตราค่าใช้จ่าย หรือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใด ๆ 
ส าหรับการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 

๑. ค่าตอบแทนการสอนภาคบรรยาย 
- บุคลากรภายใน  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๓๐๐  บาท 
- บุคลากรภายนอกภาครัฐ  ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐  บาท 
- บุคลากรภายนอกเอกชน  ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

๒. ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ 
- บุคลากรภายในหรือภายนอกภาครัฐ  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๑๕๐  บาท 
- บุคลากรภายนอกเอกชน  ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
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๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติในสถานประกอบการหรือแหล่งฝึกปฏิบัติ 
- ไม่เกินชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/กลุ่มนักศึกษา ๔ - ๘ คน 

๔. ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งฝึกปฏิบัติ 
- ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะก าหนดตามที่หลักสูตรได้ท าการตกลงกับแหล่งฝึกปฏิบัติ โดย

จัดท าเป็นประกาศของคณะ 
ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนต้องไม่เกินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังการจัดสรรตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้พิจารณาปรับชื่อประกาศ จากเดิม “ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น” แก้ไขเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” และมอบคณะพยาบาล
ศาสตร์ จัดท ารายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับการด าเนินงานของการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.16 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะรัฐศาสตร์ มี

ความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้าน
วิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริการวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาประเทศ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าว นั้น 

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

ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ ๑๘๑ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิชาการ ด้านการ
ประกันคุณภาพ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริการวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาประเทศ  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในลักษณะของการศึกษาดูงาน การ

ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  
3.2 ด้านวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยน

คณาจารย์ 
3.3 ด้านประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดท าคู่เทียบ 
3.4 ด้านการวิจัย เช่น การร่วมก าหนดประเด็นการวิจัย การร่วมด าเนินการวิจัย การสนับสนุน

การท าวิจัยในพ้ืนที่และการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของทั้งสองหน่วยงานมาใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

3.5 ด้านการพัฒนานักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
หลากหลายในชั้นเรียน และเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านวิชาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือรองรับการเป็นพลเมืองของประชาชนอาเซียนและประชาคมโลก 

3.6 ด้านการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้น เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากท้ังสองหน่วยงานให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ปฏิบัติราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก

ข้ อตกลงคว ามร่ ว มมื อการส่ ง เ ส ริ มกา รศึ กษาด้ านรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์  ร ะหว่ า ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ปรับชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเหมาะสมกับเนื่อหา 
2. ตัดส่วนชื่ออักษรย่อของหน่วยงานออก เนื่องจากไม่มีการอ้างถึงในบันทึกข้อตกลงฯ 
3. ปรับการเขียนเนื้อหาขอบเขตความรับผิดชอบ โดยให้เรียงล าดับตามตวามส าคัญของ  

พันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. ควรเพิ่มเนื้อหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมีการระบุความตกลงด้านการวิจัยไว้ใน

บันทึกข้อตกลงฯ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป   

 
4.17 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด, บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ ากัด, บริษัท พรีเมียร์ไบโอ
เอนเนอร์จี จ ากัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด, บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ ากัด, บริษัทพรีเมียร์ไบโอเอน
เนอร์จี จ ากัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร บนพ้ืนฐานของความเสนมอภาคและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มี
มติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  

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

ชื่อหน่วยงาน   
๑. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐  
๒. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (๒๐๑๒) จ ากัด ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๘๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลนาแก้ว อ าเภอ

โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๓๐  
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๓. บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จ ากัด หน่วยงานตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑๔ ต าบลค าป่าหลาย 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร ๔๙๐๐๐  

๔. บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด หน่วยงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑๔ ต าบลค าป่าหลาย 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร ๔๙๐๐๐  

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทพรีเมียร์ควอ
ลิตี้สตาร์ช จ ากัด, บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ ากัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช 
จ ากัด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิศวกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร บนพ้ืนฐานของความเสนมอภาคและความสัมพันธ์อันดีของทั้ง
สองฝ่าย  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
  ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดท าความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร ภายใต้แนวทางการด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
3.๑ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
3.๒ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน 
3.๓ สร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อัน

จะน าผลงานที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้ังสองฝ่าย  
3.๔ สนับสนุนให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมท างานกับบริษัท ตาม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด  
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนางสาวอภิรัตน์  

วัชชุติกร ต าแหน่งกรรมการบริหาร 
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 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด , บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้
สตาร์ช (2012) จ ากัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท 
พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ ากัด บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนอร์จี จ ากัด 
และ บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตร์ช จ ากัด 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากมีประเด็นความร่วมมือด้านการวิจัย ควรระบุ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยไว้ในบันทึกข้อตกลงด้วย 

 
มติ ที่ ประชุ ม : เห็ นชอบในหลั กการ มอบกองกลาง ปรั บแก้ ไขตามข้ อ เสนอของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
4.18 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทัน

สื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคีเครือข่ายฯ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกาศเจตนารมณ์ทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ
ในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นั้น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะท างานขับเคลื่อนการสร้ างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จงหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2565 โดยมีอ านาจหน้าที่ อ านวยการ วางแผน ติดตาม ก ากับ รวมทั้งขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพเพ่ือ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้ทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราช การ    
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
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สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคีเครือข่ายฯ 36 หน่วยงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ข้อ ๑) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการท างานแบบบูรณาการและยกระดับสู่วาระจังหวัด 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี  
ข้อ ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การ
ป้องกัน/เฝ้าระวัง การพัฒนาศักยภาพ/เสริมพลัง การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

ข้อ ๓) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและ
เยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา 
ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 

ข้อ ๔) มุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัด
อุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับ ๓ เสาหลัก คือ สังคม การเรียนรู้และสุขภาพ ใน ๗ มิติ ได้แก่ มิติครอบครัว 
มิติสิทธิเด็ก มิติเด็กมีส่วนร่วม มิติการเรียนรู้ มิติพ้ืนที่สร้างสรรค์ มิติสุขภาพและมิติปลอดภัย เป็นต้น  

ข้อ ๕) สนับสนุนกลไกคณะกรรมการทุกระดับตามกฎหมายเพ่ือเฝ้าระวังและขับเคลื่อนสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๖) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทัน
สื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง  

ข้อ ๗) ร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ชุดความรู้ ศูนย์เรียนรู้พ้ืนที่ต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาทั้งระบบ online และ onsite ประกวดและเผยแพร่สื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทัน
สื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๘) ยกระดับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ให้
ครอบครัวเข้มแข็ง/ชุมชนมีส่วนร่วม  หรือเป็นเจ้าของโดยใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่ สมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพต าบล/อ าเภอ เป็นต้น 

ข้อ ๙) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็ก
และเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ 35 หน่วยงาน 
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
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุบลราชธานีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคีเครือข่ายฯ 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ

ตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
4.19 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กับ โรงเรียนอัสสัมชญัอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้การบริการด้านวิชาการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพ
ของนักเรียน โดย MOU ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณธกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว 

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

ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ที่อยู่  เลขที่ ๕๐๐ ถนนชยางกูร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐ 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัน
อุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้การบริการด้านวิชาการแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
(๑) มหาวิทยาลัยจะให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ส่งเสริม และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้น
การลงมือปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
(๒) มหาวิทยาลัยจะให้มีการฝึกทักษะปฏิบัติการในการจัดค่ายพัฒนาผู้ เรียนทางสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดย
โรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะผู้เรียน  
(๓) มหาวิทยาลัยจะให้มีการอบรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนด้านโครงงาน (Project-Based Learning) การ
สอนเสริมให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมการทดสอบของมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยโรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
(๔) มหาวิทยาลัยจะให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และจะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และองค์
ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
โดยโรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม 
(๕) โรงเรียนจะให้ค าปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครูและการ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
(๖) มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและ แรงจูงใจเพ่ือเลือก
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายอาวุธ  ศิลาเกษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
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
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ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ” 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าการจัดท า
ความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ควรจัดท าความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะ/
ส านัก/และหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ที่มีความประสงค์ท าความร่วมมือ สามารถด าเนินการภายใต้บันทึกความ
ร่วมมมือฉบับเดียวกัน  

 
มติที่ประชุม: มอบกองกลาง หารือร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา     
ในการประชุมครั้งถัดไป 

 
4.20 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

เทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย คณะบริหาร

ศาสตร์ประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัย
เครือข่าย จ านวน 30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา
และสังคม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น 

จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะบริหารศาสตร์ ปรากฎข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คณะบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเครือข่าย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพ โดยที่
ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

2. บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี โดยสถาบันเครือข่ายทั้ง 29 สถาบันได้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงแต่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันสุดท้าย โดยบันทึก
ข้อตกลงฯ ต้นฉบับคณะบริหารศาสตร์เป็นผู้เก็บรักษาไว้ 

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

ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนน นารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร เมือง, ลพบุรี 
15000 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
จ านวน 30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา และโครงการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ข่าวสารและ
ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาและสังคม  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะบริหารศาสตร์ จ านวนรวม 30 สถาบัน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการโดยมี สาระส าคัญดังนี้  

1. การด าเนินการจัดประชุมคณบดีและผู้บริหาร 
2. การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3. การจัดประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. การสร้างเครือข่ายอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
5. การจัดกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการร่วมกันทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
6. จัดท าวารสาร ผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่วารสาร 
บทความทางวิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัย ฯลฯ เพ่ือให้ได้ค่า Impact Factor ที่สามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

7. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
8. การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้อ่ืน ๆ 
9. การท างานรูปแบบเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ท้องถิ่น 
10. ความร่วมมือในการผลักดันกิจกรรมทางวิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับแก้ปัญหาและชี้น าสังคม 
11. ความร่วมมือการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเครือข่าย 
12. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
13. แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนต่อกัน 
14. การจัดกิจกรรมอื่นๆท่ีสมาชิกเครือข่ายเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสังคม 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม 15 กุมภาพันธ์ 2565   
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5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารศาสตร์ 
จ านวนรวม 30 สถาบัน 

6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์  ครั้ งที่  2/2565 เมื่อวันที่   
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 
30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ

ตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
4.21 การจัดท าบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง: การพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2565 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต     
(กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงฯ 

บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ 
และมีสุขภาพดี โดยการพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้าง
รากฐานของชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ภายใต้กรอบการบูรณาการความ
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ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 5 H ประกอบด้วย 1) Heart จิตใจดี มีวินัย 2) Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น 
3) Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 4) Health สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง 5) Hi-tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

นอกจากกลุ่มปฐมวัยแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญภายใต้วิสัยทัศน์ผู้
สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วยหลัก 4 S ประกอบด้วย 1) Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม 
2) Social Security ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย 3) Strong Health ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 4) Smart 
Digital and Innovation ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด 

สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ก าหนดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 และพิธีลงนามความ
ร่วมมือ 7 กระทรวง: การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) ในระดับภูมิภาค เขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ โดยเชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
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 าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง: การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอายุ) 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ   

เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
4.22 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดี

หรือผู้แทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ได้ก าหนดให้การแต่งตั้ง “คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” 
ประเภทคณบดีหรือผู้แทน ตามข้อ ๑๒ (๓) ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้ งตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และข้อ ๑๒ วรรคสี่ ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว มีวาระการด ารงต าแหน่งสอง
ปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ซึ่งตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณบดีจ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย (๑) นายนรินทร บุญพราหมณ์ ต าแหน่ง 
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คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  (๒) นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา ต าแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ (๓) รองศาสตราจารย์
สุรศักดิ์  ค าคง ต าแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งครบ
ตามวาระสองปี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาชุดใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวน 
๓ ท่าน เพื่อรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  

“ข้อ ๑๒  ให้มี “คณะกรรมการวินัยนักศึกษา”  แต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย  
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) คณบดีหรือผู้แทน จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
(๔) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
(๕) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) หัวหน้างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  
กรรมการตาม (๓)ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
กรรมการตาม (๔) ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ให้กรรมการตาม (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจ

ได้รับการแต่งตั้งอีกได ้
 ให้อธิการบดีโดยค าแนะน าของประธานกรรมการ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและ

อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
 “ข้อ ๑๓ กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ให้

กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้กรรมการที่เหลือต้องมีจ านวน
เกินก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

 กรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่ง” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อ คณบดีหรือผู้แทน 
จ านวนสามท่าน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๑๒ (๓) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ การเสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการวินัย

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ 
3) คณบดีคณะนิติศาสตร์ และมอบส านักงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
5.1 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และข้อมูลการค้างช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 (ไตรมาสที่ 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  มีมติมอบกองบริการการศึกษารายงาน
สถานภาพของนักศึกษาที่มีหนี้ค้างช าระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาสนั้น 

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และข้อมูลการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 (ไตร
มาสที่ 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) ดังนี้ 
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ป.ตรี ป.โท ป.เอก (1) รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก (2) รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก (3) รวม
(3)/(1)

 %
ป.ตรี ป.โท ป.เอก (4) รวม

(4)/(2)
 %

(5) 
จ ำนวน

นักศึกษำ

(5)/(1)
 %

(6) ยอดค้ำงช ำระ
(6)/(2)

 %

(7) 
จ ำนวน

นักศึกษำ

(7)/(1)
 %

(8) ยอดค้ำง
ช ำระ

(8/(2) 
%

1 คณะวิทยำศำสตร์ 1,635 34 29 1,698 20,070,450 767,000 792,000 21,629,450 710 4 5 719 42.34 8,338,100 83,500 104,500 8,526,100 39.42 676 39.81 7,982,700 36.91 43 2.53 543,400 2.51

2 คณะเกษตรศำสตร์ 777 26 12 815 10,713,870 537,500 347,000 11,598,370 248 6 2 256 31.41 3,293,400 97,000 77,000 3,467,400 29.90 231 28.34 3,136,700 27.04 25 3.07 330,700 2.85

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 2,312 45 33 2,390 32,501,340 1,148,600 968,600 34,618,540 435 5 2 442 18.49 5,958,290 94,500 70,000 6,122,790 17.69 349 14.60 4,745,700 13.71 93 3.89 1,377,090 3.98

4 คณะศิลปศำสตร์ 2,450 31 0 2,481 29,210,050 554,900 0 29,764,950 900 1 0 901 36.32 10,282,950 8,600 0 10,291,550 34.58 839 33.82 9,571,950 32.16 62 2.50 719,600 2.42

5 คณะเภสัชศำสตร์ 734 12 8 754 23,044,060 291,000 222,500 23,557,560 69 0 0 69 9.15 1,984,000 0 0 1,984,000 8.42 63 8.36 1,812,900 7.70 6 0.80 171,100 0.73

6 คณะบริหำรศำสตร์ 2,535 51 0 2,586 43,081,955 1,221,800 0 44,303,755 452 0 0 452 17.48 7,304,330 0 0 7,304,330 16.49 367 14.19 5,947,675 13.42 85 3.29 1,356,655 3.06

7 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 968 57 0 1,025 24,527,550 1,666,200 0 26,193,750 186 8 0 194 18.93 3,749,400 240,000 0 3,989,400 15.23 169 16.49 3,366,000 12.85 25 2.44 623,400 2.38

8 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 256 0 0 256 7,546,900 0 0 7,546,900 76 0 0 76 29.69 2,150,600 0 0 2,150,600 28.50 56 21.88 1,628,800 21.58 20 7.81 521,800 6.91

9 คณะนิติศำสตร์ 1,265 0 0 1,265 20,852,700 0 0 20,852,700 348 0 0 348 27.51 5,457,650 0 0 5,457,650 26.17 306 24.19 4,782,100 22.93 42 3.32 675,550 3.24

10 คณะรัฐศำสตร์ 1,228 0 0 1,228 19,712,500 0 0 19,712,500 288 0 0 288 23.45 4,437,400 0 0 4,437,400 22.51 243 19.79 3,743,400 18.99 45 3.66 694,000 3.52

11 คณะพยำบำลศำสตร์ 416 0 0 416 15,619,750 0 0 15,619,750 290 0 0 290 69.71 10,860,550 0 0 10,860,550 69.53 285 68.51 10,657,200 68.23 5 1.20 203,350 1.30

12 กลุ่มบุคคลภำยนอก 9 0 0 9 87,000 0 0 87,000 2 0 0 2 22.22 17,000 0 0 17,000 19.54 0 0.00 0 0.00 2 22.22 17,000 19.54

14,585 256 82 14,923 246,968,125 6,187,000 2,330,100 255,485,225 4,004 24 9 4,037 27.05 63,833,670 523,600 251,500 64,608,770 25.29 3,584 24.02 57,375,125 22.46 453 3.04 7,233,645 2.83รวม

จ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียน จ ำนวนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำทีล่งทะเบียนรำยวิชำ และข้อมลูกำรค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที ่2/2564 (ไตรมำสที ่2) (ข้อมลู ณ วันที ่4 เมษำยน 2565)

จ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียมมกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2/2564 ข้อมลูค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2/2564

คณะที่

จ ำนวนนักศึกษำค้ำงช ำระ จ ำนวนค่ำธรรมเนียมค้ำงช ำระ ค้ำงช ำระกลุ่มนักศึกษำทุน ค้ำงช ำระกลุ่มนักศึกษำไมม่ข้ีอมลูทุน
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษา     
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และข้อมูลการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 (ไตรมาส
ที่ 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
5.2 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 

จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไตรมาสที่ 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 8 โครงการ เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 6,890,794 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) จ าแนกรายรับเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 192,750 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นเงิน 6,698,044 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นแปด
พันสี่สิบสี่บาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
1. เงินบรจิาค
หรือเงนิ
ทุนการศกึษา 

1.1  
คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 
 
 

1.1.1  
โครงการเงนิบริจาค
เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต 

ผู้ประสงค์บริจาค
งบประมาณ
สนับสนุนการผลิต
บัณฑิต ดังนี ้
1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สม
ลักษณ์ เทพสรุิยา
นนท์  

338,000 288,000 50,000 338,000 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
สงวน ธานี  
3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
อมรรัตน ์นธะสนธิ์  

1.2 
 ส านักงาน
พัฒนานกัศึกษา 

1.2.1 
 โครงการค่า
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉกุเฉิน 

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ.) 

142,750 - 142,750 142,750 

รวม เงินบรจิาคหรือเงินทนุการศกึษา 480,750 288,000 192,750 480,750 
2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการ
วิชาการ 

2.1  
กองบรกิาร
การศกึษา 

2.1.1  
โครงการ “พัฒนา
คุณภาพการศกึษา
และพัฒนาทอ้งถิน่
โดยมี
สถาบันนอุดมศกึษา
เป็นพี่เลี้ยง 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564” 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

4,601,250 - 4,601,250 4,601,250 

2.1.2  
โครงการจัดการ
ทดสอบทาง
การศกึษาวิชาชีพ
ครู 

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) 

1,039,463 - 1,039,463 1,039,463 

2.2  
คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

2.2.1  
โครงการกิจกรรม
การพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตร
อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค
ที่ 7 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

492,000 - 492,000 492,000 

2.2.2  
โครงการกิจกรรม
การพัฒนาสถาน
ประกอบการเพื่อ
ความย่ังยืนผ่าน
ศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค
ที่ 7 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

182,800 - 182,800 182,800 

2.3 
ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ ์

2.3.1  
โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) 
 
 
 

991,160 989,500 1,660 991,160 

2.4 
ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บรกิาร

2.4.1  
โครงการสนับสนุน
การพัฒนา
เทคโนโลยีของ

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.) 

1,905,171 1,524,300 380,871 1,905,171 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

วิชาการและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) 

รวม เงินสนบัสนุนการบรกิารวิชาการ 9,211,844 2,513,800 6,698,044 9,211,844 
รวมเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 9,692,594 2,801,800 6,890,794 9,692,594 

จากผลการด าเนินงานการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 1 ถึง สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,639,194 
บาท โดยจ าแนกตามรายรับได้ ดังนี้ 

1. ประเภทเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,450 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,443,744 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

3. เงินสนับสนุนการวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,639,194 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

 
แผนภาพที่ 1 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 
 
เมื่อเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ในช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ลดลง เป็นเงิน 40,028,272 บาท จ าแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภท 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 
 

1. ประเภทเงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา 1,170,450, 

12%

2. เงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 7,443,744, 77%

3. เงินสนับสนุนการวิจัย 
1,025,000, 11%
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ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 
1 ถึง ไตรมาสที่ 2 จ าแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) ((๓)/(2)*
100)=(5) 

(6) 

1. เงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ  

246,130 1,170,450 924,320 475.54  

2. เงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา  

25,671,541 7,443,744 - 18,227,797 29.00  

3. เงินสนับสนุนการวิจยั  23,749,795 1,025,000 - 22,724,795 4.32  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,667,466 9,639,194 - 40,028,272 - 19.41  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นรายไตร
มาส ระหว่างไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เงินรายได้เพ่ิมเติม ลดลง เป็นเงิน  40,028,272 บาท จ าแนกตามไตรมาส ดังนี้  

1. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 4,679,900 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 1,931,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 

2. ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6 ,890,794 บาท เมื่อเทียบเคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 44 ,987,566 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
เพ่ิมเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 38,096,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 2 

 
ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง 
ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาส/
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2565 กับ ปี 

2564 
คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) ((๓)/(2)*100)=(5) (6) 
ไตรมาส 1 4,679,900 ๒,๗๔๘,๔๐๐ - 1,931,500 - 58.73  
ไตรมาส 2 44,987,566 6,890,794 - 38,096,772 - 15.32  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,667,466 9,639,194 - 40,028,272 - 19.41  
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แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความ
ประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม 
ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส
ที่ 2 จ านวน 8 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 6,890,794 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้า
สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  

 
มติที่ประชุม: รับทราบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
5.3 รายงานผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งที่ประชุม ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

เป็นเงิน 4,679,900 บาท

เป็นเงิน 44,987,566 บาท

เป็นเงิน 2,748,400 บาท

เป็นเงิน 6,890,794 บาท
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ในการนี้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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2. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
2.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสถานะปริมาณการใช้งาน

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย กราฟแสดงการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายเดือน มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 777.29 
Mbps โดยมีการใช้งานสูงสุดที่ 1,730 Mbps 

2.2 สถานการณ์ท างานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
ปัจจุบันมี Access Point ที่ให้บริการ UBU-WiFi ติดตั้งอยู่ทั้งหมด 1,111 ตัว  
     -สถานะใช้งานได้ (UP) จ านวน 1,092 ตัว คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของ Access Point ทั้งหมด 
     -สถานะใช้งานไม่ได้ (Down) จ านวน 19 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของ Access Point ทั้งหมด 
2.3 สถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด (  Blade Server) 

-มีพ้ืนที่ (Storage) ทั้งหมด 52.3TB ใช้งานไป 32.18TB  คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (คงเหลือ 20.12TB) 

-มีหน่ วยความจ า  (RAM) ทั้ งหมด 640GB ใช้ งานไปเฉลี่ ยร้ อยละ 75.20 ของ
หน่วยความจ าทั้งหมด 

2.4 รายงานข้อมูล Google Workspace for Education (@ubu.ac.th) 

 
 

2.5 รายงานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft 365 และ Azure Dev Tools (@live.ubu.ac.th) 
- ปัจจุบันมีบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 24,663 บัญชี มีสถานะ active 12,446 บัญชี คิดเป็น

ร้อยละ 50.46 ของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 
2.6 สถานะการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับสถานศึกษา (Microsoft) 

จ านวนครั้งการเปิดใช้งานโปรแกรม (Activate) ระบบปฏิบัติการส าหรับสถานศึกษา 
(Microsoft) ในรอบปี 64-65 ดังนี้ 
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3. ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
3.1 การจัดอบรมและบริการวิชาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

 
 
3.2 สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
3.3 การให้บริการที่อ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
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3.4 การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
 
3.5 การให้บริการยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
3.6 การให้บริการสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ส าหรับห้องเรียน/ประชุมออนไลน์ 

 
 



- 87 - 

 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2565 

"สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19" 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งท่ีประชุม ด้วย กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย งานบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รหัส 096900040001 จ านวน 
156,000บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

โดยมีกิจกรรมหลักรวม ๒ กิจกรรม คือ (1) จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะประชาคมของ
มหาวิทยาลัย พิธีบ าเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕65 และพิธีบ าเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันสงกรานต์ 
พ.ศ. 2565 และ(2) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญกุศลและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันสถาปนา มอบ. พ.ศ. ๒๕65 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารองค์กร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เล็งเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสงกรานต์ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย จึงมีมติเห็นชอบการจัดงานประเพณี
สงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัย
ไร้โควิด-19” ซึ่งมีก าหนดการจัดงานในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
06.30 น.  สักการะพระพรหม   ศาลพระพรหม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะ/ส านัก 07.00 น. สักการะศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ หน้าตึก
อธิการบดี หลังใหม่ 

07.30 น. ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
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เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
09.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ 

สรงน้ าพระ และอธิการบดีกล่าวอวย
พร 

 ผู้บริหารและหรือผู้แทน
เข้าร่วมหน่วยงานละไม่
เกิน 2 ท่าน 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการ

ป้องกัน Covid-19 เป็นส าคัญ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   13.30 น.  
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 9/2565 อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


