
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 12/ 2562  วาระพิเศษ 
 วันอังคารท่ี 17  กันยายน  2562 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………............................………… 

 
ผูมาประชุม 
 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินนัท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดฝีายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 
๓. รองอธิการบดฝีายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทกัษ กรรมการ 

๔. รองอธิการบดฝีายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  นายฐติิเดช ลือตระกูล กรรมการ 
๕. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖. รองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนุษย นายอรรถพงศ   กาวาฬ กรรมการ 
๗. รองอธิการบดฝีายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษา

นานาชาต ิ
นายเฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการมาตรฐานการ
วิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศกัดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศลิปศาสตร นายสุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 
๑๗. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
นพ.วีระวัฒน พันธครุฑ กรรมการ 

๑๘. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 
สถาปตยกรรมศาสตร 

นางสาวปยะนันท  กรนิรักษ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐติิพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
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๒๒. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 
๒๓. อํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๒๔. (แทน)รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
นายวศิน  โกมุท กรรมการ 

๒๕. รองอธิการบดฝีายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี   ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
๒๗. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม  
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   นายปยณัฐ   สรอยคํา        ติดราชการ                               
   
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์    บางทาไม   (แทน) ประธานสภาอาจารย 
๒. นายธีระศักดิ์   เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
๓. นางสาวภิรมยพร  ไชยยันต    คณะนิติศาสตร 
๔. นางสาวรุจิวรรณ  เหลาไพโรจน   คณะศิลปศาสตร  
๕. นางสาวสุภาณี จันทรศิริ   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
๖. นางสาวเตม็ศิริ    ชิดดี    กองแผนงาน 
๗. นายจักรนิ สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
                         -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                           -  
 
 ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562  (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  มี
มติเห็นชอบการขออนุมัติใชเงินรายไดเหลือจายสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพื่อนําไปตั้งแผนงบประมาณ
รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   และมอบคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ปรับปรุงแกไข
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รายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะตางๆ ที่
กองแผนงานใหขอสังเกตไว  

กองแผนงานแจงไปยังคณะ/หนวยงาน เพ่ือปรบัปรุงแกไขแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหคณะ/หนวยงานสงกลับมายังกองแผนงานภายในวันที่ 26 
สิงหาคม 2562  กองแผนงานรวบรวมและตรวจสอบแผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/หนวยงานแลว สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

สรปุประมาณการรายรับเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น  
1,022,056,700 บาท ประกอบดวย 

1. ประมาณการรายรับคาธรรมเนียมการศกึษา จํานวน 541,684,500 บาท   
2. ประมาณการรายรับรายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) 

จํานวน 350,660,600 บาท  
3. เงินรายไดเหลือจายสะสม จํานวน  129,711,600 บาท  
กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 – 2563 ของคณะ/หนวยงาน  พบวา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประมาณการรายจายเงินรายไดในภาพรวม มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ซึ่งจากปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการรายจายเงินรายไดสูงขึ้นจํานวน 42,382,100 บาท  
คิดเปนรอยละ 5.09 ซึ่งสูงข้ึนจากการท่ีคณะ/หนวยงานขออนุมัตินําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบ
ประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนจํานวน 
90,982,700  บาท คิดเปนรอยละ  234.92 เนื่องจากคณะ/หนวยงานมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญและ
จําเปนเรงดวนตองดําเนินการภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน  
สวนประมาณการรายจายเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ลดลงจํานวน 15,217,400 บาท คิดเปน
ลดลงรอยละ 3.33  และประมาณการรายจายจากรายไดแหลงอ่ืน ลดลงจํานวน 33,383,200 บาท คดิเปน
ลดลงรอยละ 9.91    

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560  หมวด 5  
วิธีการงบประมาณ ขอ 20 การจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรอยละแปดสิบของ
ประมาณการรายรับในแตละป   และในขณะเมื่อจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป หากปรากฏวาเงิน
รายจายสูงกวาเงินรายรับในปนั้น มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
นําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบเปนรายจายในแผนงบประมาณรายจายประจําปใหสมดุล ท้ังน้ี 
มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองแสดงใหเปนที่ประจักษวามีเหตุอันจําเปนอยางย่ิงรวมไวในคําขอ
อนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําปดวย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

ดังนั้น จึงสรุปประมาณการรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม
ท้ังสิ้น  

874,241,800 บาท ประกอบดวย 
1. ประมาณการรายจายจากคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 441,191,100 บาท   
2. ประมาณการรายจายรายไดจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) 

จํานวน 303,339,100 บาท  
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3. เงินรายไดเหลือจายสะสม จํานวน  129,711,600 บาท  
จากแผนงบประมาณรายจายดังกลาวขางตน พบวาทุกคณะ/หนวยงาน  ตั้งแผนงบประมาณ 

รายจายสมดุลกับแผนภาครบั ทั้งนี้ มีขอสังเกตในการกําหนดแผนงบประมาณรายจายแบบสมดุลของบาง
คณะ/หนวยงาน  ดังนี้  

คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศลิปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร   
คณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
คณะวิทยาศาสตร สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  และสํานักงานอธิการบดี  ไดพจิารณานํา
เงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือต้ังประมาณการรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมจํานวน  129,711,600 บาท  เนื่องจากคณะ/หนวยงานมีแผนการ
ดําเนินงานที่สําคัญและจําเปนเรงดวนตองดําเนินการภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน ท้ังนี้ ในกรณคีรุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ยังไมไดรบัจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใน
การจัดหาครุภัณฑใหมหรือทดแทนของเดิม จึงสงผลใหมีขอใชนําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบเพ่ือจัดหา
รายการที่มีความจําเปนเรงดวน  
.เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบการประชุม 

4.1 สรุปเงินรับฝากคงเหลือ ของคณะ/สํานัก ที่อยูสวนกลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562   
4.2 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 สาํนักงานอธิการบดี 
4.3 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะวิทยาศาสตร 
4.4 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะเกษตรศาสตร 
4.5 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะวิศวกรรมศาสตร 
4.6 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะศิลปศาสตร 
4.7 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะเภสัชศาสตร 
4.8 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะบริหารศาสตร 
4.9 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
4.10 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะศลิปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 
4.11 สรปุประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการ  
4.12 สรุปประมาณการรายจาย และเงินรายไดเหลือจายสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 สาํนักบรหิารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
4.13 สรปุประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะรฐัศาสตร 
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4.14 สรปุประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร 
4.15 สรปุประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร 
4.16 สรปุประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
4.17 สรุปประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานปฏิบัติการ

โรงแรมและการทองเท่ียว 
4.18 สรุปประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมของ คณะเกษตรศาสตร  

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะ
เภสัชศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณะวิทยาศาสตร สํานักงานบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน สํานักวิทยบริการ และสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณ
การรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจํานวน 129,711,600 บาท  ทั้งนี้ รายการคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 เงิน
รายไดเหลือจายสะสม 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 874,241,800 บาท 
 
  ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. มอบคณะศิลปศาสตร ทบทวนรายการที่เสนอขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมในหมวด
คาใชสอย ไปบรรจุในแผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ในแผนงานประจําของคณะ 
   2. กรณีรายการครุภัณฑ ที่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เสนอขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสม 
หากยังขาดความพรอมในคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และใบเสนอราคา แลว ใหปรับลดรายการดังกลาว
ออกไปกอน 
  ๓. กรณีรายการกอสราง ที่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เสนอขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสม 
หากยังขาดความพรอมของแบบรูปรายการ และประมาณการราคาคากอสราง (BOQ) แลว ใหปรับลด
รายการดังกลาวออกไปกอน 
  ๔. เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อการกอสรางอาคารโภชนาการ ดังนั้น จึงใหปรับลดงบประมาณ
ท่ีขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสม รายการสมทบคากอสรางอาคารโภชนาการ จํานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ดังนี้   
1. การขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมของ คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  
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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณะวิทยาศาสตร สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน สํานักวิทยบริการ และสํานักงานอธิการบดี  เพื่อสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณ
การรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. (ราง) แผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม
ท้ังสิ้น 874,241,800 บาท 

3. มอบกองแผนงานดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

 
3.2 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร  
     คณบดีคณะศิลปศาสตร เสนอที่ประชุม  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ        

ศิลปศาสตร คร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 อางถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจําคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2563  

เนื่องจาก การวิเคราะหแนวโนมผลการรับนักศึกษาจากปท่ีผานมาแลว พบวา ผลการรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2560-2562 น้ัน มีอัตราการรับเขานักศึกษาใหมที่สูงกวาแผนท่ีไดกําหนดไว และมี
จํานวนผูสนใจที่จะเขาศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวในแตละปเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังมีอัตราจุดคุมทุนท่ีต่ําสงผลใหมีรายรับ
จากการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมเพ่ิมขึ้นในแตละหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อยู
ระหวางการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น คณะศิลปศาสตรจึงขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ือบรรจุจํานวน
การรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 – 2564 จากเดิมที่กําหนดในแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 
2563 จํานวน 90 คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 90 คน เปรียบเทียบแผนการ
รับเขาใหมกับแผนเดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนเทาเดมิ  

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษา
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของนักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในชวงปการศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 236.17  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 978.17 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)    =  1,214.34  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  48.57 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 49 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 30 คน  (สัดสวนอาจารยที่มีอยูมีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 
19 คน) 
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1.2 หลักสูตรการทองเที่ยว แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 70 
คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 100 คน เปรียบเทียบแผนการรับเขาใหมกับแผน
เดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนลดลง คดิเปนรอยละ 30 

 เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษา
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของนักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (FTES) สาขาวิชาการทองเท่ียว ในชวงปการศกึษา 2563 – 2567 เทากับ 128.08  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 41 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1)  + (2)    =  169.08  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  6.76 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 7 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารยภายใน
หลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 9 คน   

1.3 หลักสูตรการพัฒนาสังคม แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 
80 คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศกึษา 2562 จํานวน 60 คน เปรียบเทียบแผนการรับเขาใหมกับแผน
เดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนลดลง คดิเปนรอยละ 25 

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการจัดการเรียน
การสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในชวงป
การศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 19.67  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 222.50 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)    =  242.17  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  9.68 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 10 คน ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 14 คน   

1.4 หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 
จํานวน 60 คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน เปรียบเทียบแผนการรับเขาใหม
กับแผนเดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 16.66 
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เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร ในชวง
ปการศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 115.25  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 467.67 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)    =  582.92  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  23.31 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 24 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 15 คน  (สัดสวนอาจารยที่มีอยูมีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารยเพิ่มขึ้น จํานวน 
9 คน) 

1.5 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 
จํานวน 60 คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน เปรียบเทียบแผนการรับเขาใหม
กับแผนเดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 16.66 

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร ในชวง
ปการศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 136.61  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 0 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  136.61  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  5.46 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 6 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารยภายใน
หลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 8 คน   

1.6 หลักสูตรภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 
2563 จํานวน 70 คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 70 คน เปรียบเทียบแผนการ
รับเขาใหมกับแผนเดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนเทาเดมิ  

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 
ในชวงปการศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 149.89  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 0 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  149.89  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  5.99 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 6 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 9 คน   

1.7 หลักสูตรนิเทศศาสตร แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 50 
คน จากแผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน เปรียบเทียบแผนการรับเขาใหมกับแผน
เดิม มีอัตราการรับเขาจํานวนลดลง คดิเปนรอยละ 16.66 

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชานิเทศศาสตร ในชวงป
การศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 93.33  คน (1) 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 36.67 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  130  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  5.20 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยที่พึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 6 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 6 คน   

1.8 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน แผนการรับเขาศึกษาในปการศึกษา 
2563 จํานวน 60 คน  

เมื่อนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายในหลักสูตร จํานวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเขานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและมีอัตราคงอยูของ
นักศึกษาเปนไปตามแผน ผลรวมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
ในชวงปการศึกษา 2563 – 2567 เทากับ 187.16  คน (1) 
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- จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เทากับ 0 คน (2) 
 นําผลรวมของขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหโดยคิดจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 
อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  187.16  
 ผลรวมของขอมูลท้ัง 2 สวน / 25 =  7.48 
 ดังนั้น จํานวนอาจารยท่ีพึงมีในหลักสูตรจึงเทากับ 8 คน  ซึ่งปจจุบันมีอาจารย
ภายในหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 7 คน (สัดสวนอาจารยท่ีมีอยูมีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารยเพิ่มข้ึน จํานวน 
1 คน) 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการปรับแผนการ
รับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
  ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้   

 1. มอบคณะศิลปศาสตร ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมประเด็นภาระงานดานอื่นๆ ของอาจารย 
ในกรณีที่จํานวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เชน ภาระงานดาน
การวิจัย ภาระงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน เปนตน 

 2. มอบคณะศิลปศาสตร จัดทําขอมูลการวิเคราะหจุดคุมทุนของแตละหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
คณะศิลปศาสตร และใหคณะศิลปศาสตร ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป  
 
   3.3 รายช่ือผู มี คุณสมบัติและความเหมาะสมเปนคณะกรรมการสงเส ริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ผูอํานวยการกองกลาง เสนอท่ีประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2562 ที่ประชุมมีมติใหกองกลางจัดทําบันทึกขอความแจง คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ทบทวนการเสนอ
ชื่อ  ผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําผลการทบทวน
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น 

 บัดนี้ กองกลาง ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูมี
คุณสมบัติและความเหมาะสมเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตมรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับ ผูถูกเสนอช่ือ จํานวนผูเสนอ 

1 นายประวิทย  อนันตวราศิลป 9 
2 นายมงคล   ตันสุวรรณ 6 
3 นายมรกต    พิธรัตน 6 
4 นายมีชัย  แตสุจริยา 6 
5 นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท 6 
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ลําดับ ผูถูกเสนอช่ือ จํานวนผูเสนอ 

6 นายสุชัย  เจริญมุขยนันท 6 
7 นายสมชาย  เหลาสายเชื้อ 5 
8 นายนิมิต    สิทธิไตรย 3 
9 นายสมชาติ   พงคพนาไกร 3 

10 นายสุระ   ตรยิางกูรศรี 3 
11 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ 2 
12 นางวิลาวัลย     ศรศิลป 2 
13 นายนิคม    ทองพิทักษ 2 
14 นายสิทธิชัย  โควสุรัตน 2 
15 นางจันทรเพ็ญ ประเสรฐิศร ี 2 
16 ผศ.พิเศษกาญจนา  ทองท่ัว 1 
17 นายชาตรี  ตั้งมิตรประชา 1 
18 นายสมชาย  สรุพัฒน 1 
19 นายเฉลิมภพ  แกนจัน 1 
20 นายอรัญ  อนุพรรณสวาง 1 
21 นายรอยอินทร  ทยุติธร 1 
22 นายศิรินทรเทพ  ชินพาส 1 
23 นางสาวศิริลักษณ  เชียวสกุล 1 
24 นางไขนภา   สุทธิอาคาร 1 
25 นายฉัตรชัย ตวงรตันพันธ 1 
26 นายชลวิทย  อภิรัตนมนตรี 1 
27 นายเดชพนต  เลิศสุวรรณโรจน 1 
28 นายนครินทร  ตางวิรยิกุล 1 
29 นายนิกร  วีสเพ็ญ 1 
30 นายสลา   คณุวุฒิ 1 
31 นายภูดิท พรรักษมณี 1 
32 นายพูลสวัสดิ์ เผาประพัธน 1 
33 นายยุทธสิทธิ์  ภาคทอง 1 
34 นายสมชาติ  เบญจถาวรรอนันท 1 
35 สมเด็จพระมหาธีราจารย 1 
36 นายเนวิน   ชิดชอบ 1 
37 ไมประสงคเสนอชื่อ 2  
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
        เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติและความ

เหมาะสมเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ทาบทาม ผูมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเปน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
   1. ผูที่มิไดมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดอุบลราชธานี   

1) นายประวิทย  อนันตวราศิลป  จังหวัดระยอง  
2) นายพูลสวัสดิ์ เผาประพัธน   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3) นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง   จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
4) นายเดชพนต  เลิศสุวรรณโรจน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5) นายภูดิท พรรักษมณี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

2 .  ผู ที่ มี ภู มิ ลํ า เ น าอยู ใ น จั ง หวั ด อุ บล ร าช ธา นี  ห รื อจั งห วั ดที่ ต้ั ง อ ยู ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) นายมงคล   ตันสุวรรณ   จังหวัดนครพนม 
2) นายมรกต   พธิรัตน              จังหวัดขอนแกน 
3) นายมีชัย     แตสุจริยา              จังหวัดอุบลราชธานี 
4) นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท        จังหวัดศรีสะเกษ 
5) นายสุชัย      เจริญมุขยนันท         จังหวัดอุบลราชธานี 
6) นายสมชาย   เหลาสายเช้ือ  จังหวัดอุบลราชธานี  
7) นายนิมิตร    สิทธิไตรย   จังหวัดอุบลราชธานี 
8) นายสมชาติ  พงคพนาไกร   จังหวัดอุบลราชธานี 
9) นายสิทธิคุณ   เทียมประเสริฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
10) นายอรัญ     อนุพรรณสวาง  จังหวัดอุบลราชธานี  
11) นางสาวศิริลักษณ   เช่ียวสกุล  จังหวัดอุบลราชธานี  
12) นายสมชาติ   เบญจถาวรอนนัท  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
  4.1 รางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคร้ังที่  
๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยไดใชแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั้งไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ราง) กรอบวิสัยทัศนของกระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 เพื่อใชในการดําเนินงานและถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหประชาชนไดรับโอกาสในการ
เขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไดรับการพัฒนาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learner) 
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พัฒนาทักษะและสมรรถนะพรอมสูศตวรรษท่ี 21 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนดวยวิทยาศาสตร และ
นวัตกรรม พรอมกับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกอใหเกิดมูลคาเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทําใหตองมีการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ เพ่ือเชื่อมโยงสูเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติและ
สะทอนผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือนําไปใชติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยกองแผนงาน ไดดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2563 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล บริบทของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันภายใตการ
ดําเนินงานในเสาหลัก 4 มิติ ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ประเด็นยุทธศาสตร   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียนท่ีมุงเนนการพัฒนาคณุภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

(Leading university in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations) 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน : University Impact Rankings ของ THE ในลําดับ 101-200 ภายในป พ.ศ. 2567 
1.2 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Competency) 

กลุมวิทยาศาสตรการแพทย : Community Health Care 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : Smart Technology and BCG (Bio Economy, Circular Economy, 

Green Economy) 
กลุมสังคมศาสตร : แกไขปญหาและพัฒนาชุมชนดวยองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.3 คานิยมองคกร (Core Value) 
UBU-IMPACTS 
Prioritizing UBU  รกัและทําเพ่ือ UBU 
Integrity   สุจริต โปรงใส มีจริยธรรม 
Management by Fact ทํางานดวยขอมูล 
Proactiveness  ทาํงานเชิงรุก 
Accountability  รับผิดชอบตอการทํางานและสังคม 
Creativity   คดิเปน ทํางานสรางสรรค 
Teamwork  ทํางานเปนทีม 
Student Focus  มุงเนนผูเรียน 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร 
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให มีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

เปาประสงคท่ี 1 : บัณฑติมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมทาํงานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เปาประสงคท่ี 2 : บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถสรางนวัตกรรม หรือเปน
ผูประกอบการ 
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เปาประสงคท่ี 3 : บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก 
เปาประสงคท่ี 4 : คนทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสูอาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 
เปาประสงคท่ี 1 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใชประโยชนในการพัฒนาพื้นท่ีและยกระดับ

เศรษฐกิจพ้ืนที่ไดจริง 
เปาประสงคที่ 2 : บุคลากรมีความสามารถดานการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับ

สากล  
เปาประสงคท่ี 3 : รายไดจากการทํางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community 
ยุทธศาสตรที่ 3 : พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG 

เปาประสงคท่ี 1 : เปนหุนสวนหลักในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจแกกลุมจังหวัดอีสานใต 2 
เปาประสงคท่ี 2 : ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีความเขมแข็ง และมีคณุภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
เปาประสงคท่ี 1 : ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดรับการอนรุกัษ และสืบสาน 
เปาประสงคท่ี 2 : สรางมูลคาจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

เสาหลักที 3 : Smart University 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เปาประสงคที่ 1 : มีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับ
การจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรรูเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคที่ 1 : มีภูมิทัศนที่สวยงามอยางมีอัตลักษณรวมทั้งเปนมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทาง

วิชาการ 
เปาประสงคที่ 2 : มีโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่

ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคลองกับทิศ
ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงคที่ 3 : มีความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคท่ี 4 : เปนมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน และปลอดจาก

อบายมุข 

เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่ 1 : มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองคกรหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เปาประสงค ท่ี 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูที่สงเสริม

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่ 3 : บุคลากรมีคานิยม มีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศกึษาสูความยั่งยืน 
เปาประสงคที่ 1 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอตอการดําเนินงานและ

การพัฒนาในอนาคต 
ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
  เปาประสงคที่ 1 : เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  เปาประสงคที่ 2 : มีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุน คลองตัว และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง 
  เปาประสงคที่ 3 : เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานท่ีเปนเลิศ 
  เปาประสงคที่ 4 : สรางภาพลักษณใหมที่ดีและยกระดับการสื่อสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.5 สรุปตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
ยุทธศาสตรที่ 1        
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีได งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป หลัง
สําเร็จการศึกษา 

85.78 
(ป

การศึกษา 
2559) 

81.41 
(ป

การศึกษา 
2560) 

85 87 90 93 95 

2. รอยละความพึงใจของผู ใช บัณฑิต
ตามทักษะ 5 ดาน 

84.20 
(ป

การศึกษา 
2559) 

84.40 
(ป

การศึกษา 
2560) 

85 87 90 93 95 

3. ร อยละของ บัณฑิต ทุกระ ดับที่ มี
ผลงานนวัตกรรมหรือมีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม 

- - 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

4. ร อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ท่ี เ ป น
ผูประกอบการภายในระยะเวลา 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

21.26 
(ป

การศึกษา 
2559) 

15.96 
(ป

การศึกษา 
2560) 

20 23 27 30 35 

5. ร อยละขอ งผู เ ข า รั บ กา ร อ บ รม
หลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรออนไลนท่ี
ไดรับการประเมินและผานตามเกณฑ
ของหลักสูตร 

- - 80 85 90 95 100 

ยุทธศาสตรที่ 2        
6. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
นําไปใชเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีหรือเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ 

- - 12 15 18 21 5 

7. สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการ
ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

0.022 0.017 0.030 0.050 0.100 0.200 0.500 
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ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

8. รายไดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

- - 3 
ลาน
บาท 

5 
ลาน
บาท 

7 
ลาน
บาท 

10 
ลาน
บาท 

15 
ลาน
บาท 

ยุทธศาสตรที่ 3        
9. รายได เ ฉ ล่ี ยตอ เดือนขอ ง ผู ร ว ม
โครงการหรือประชาชนกลุมเปาหมาย
เพ่ิมขึ้น 

3,280 3,140 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 

10. รอยละประชาชนของชุมชนท่ีไดรับ
บริการมีสุขภาวะท่ีดขีึ้น 

- - 80 81 82 83 84 

11. จํ า นว นชุ มช น ท่ี มี ก า ร จัด ก า ร
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 

6 3 5 6 7 8 9 

ยุทธศาสตรที่ 4        
12. จํานวนแหลง/ศูนยการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปน
ท่ี รู จั ก  ย อ ม รั บ ห รื อ มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น
ระดับชาต ิ

2 3 4 5 6 7 8 

13. มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสรางข้ึนจาก
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

- - 2 
ลาน
บาท 

4 
ลาน
บาท 

6 
ลาน
บาท 

8 
ลาน
บาท 

10 
ลาน
บาท 

ยุทธศาสตรที่ 5        
14. รอยละความเชื่อ ม่ันของผู ใชตอ
คุณภาพของเครือขายของมหาวิทยาลัย 

- - 80 83 87 90 95 

15. ร อ ย ล ะ ข อ ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ 

  70 75 80 85 90 

16. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีทําการ
เ รียนการสอนผานระบบ UBU LMS 
อยางสมบูรณ 

- 50 70 75 80 85 90 

ยุทธศาสตรที่ 6        
17. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ 
UI Green Metric 

- - 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

18. รอยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเม่ือ
เทียบกับปท่ีผานมา 

- - 10 10 10 10 10 

ยุทธศาสตรที่ 7        
19. รอยละของหนวยงานท่ีมีอัตรากําลัง
เปนไปตามกรอบอัตรากําลังตามเกณฑท่ี
กําหนด 

- - 80 85 90 95 100 

20. ร อยละของอาจารยประจํา ท่ี มี
ตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารย
ท้ังหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 
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ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

21. รอยละของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีระดับสมรรถนะท่ีสูงข้ึน
ตอจํานวนบุคลากรท้ังหมด 

- - 70 75 80 85 90 

22. รอยละการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี
ผลการประเมินการปฏิ บัติราชการ
องคประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับสูง 

- - 5 5 5 5 5 

23. รอยละความผูกพันของบุคลากรตอ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 

ยุทธศาสตรที่ 8        
24. รอยละของรายไดหลังหักคาใชจาย
ตอรายไดรวม (ใชรายงานทางการเงิน) 

- คาเฉลี่ย
ยอนหลัง 
5 ป รอย

ละ 
14.32 

15 16 17 18 20 

ยุทธศาสตรที่ 9        
25. จํ า นว นหน ว ย ง า น ท่ี มี ผล ก า ร
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑมาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป 

- 1 3 5 7 9 12 

26. ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ  University 
Impact Rankings ของ THE 

- - 201-
300 

201-
301 

101-
200 

90 80 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง) แผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) และใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไป
ประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตอไป 

ท้ังนี้ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ควรใหคําจํากัดความของตัวช้ีวัดเพ่ือการสรางความเขาใจในการสรุปผลดําเนินงาน 

เชน ตัวช้ีวัด : รอยละชุมชนท่ีไดรับการบริการดานสุขภาวะแวดลอม นั้น ครอบคลุมการดําเนินงานในดาน
มาตรฐานดานการจัดการขยะ มาตรฐานการจัดการน้ํา เปนตน 

๒. เพิ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในโครงการยอยของยุทธศาสตรที่ 7 
ดานสวัสดิการบุคลากร 
 
   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2563-2567) และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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 4.2  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาบริการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางนํ้าอุปโภคบริโภค น้ําผิวดิน และนํ้าเสียทางหองปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอม วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

 ตามท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดจัดทําโครงการบริการการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําแกหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ดังนั้น  
งานหองปฏิบัติการจึงขอจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาบริการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
น้ําอุปโภคบริโภค น้ําผิวดิน และน้ําเสียทางหองปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอม วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําอุปโภคบริโภค น้ําผิวดิน 
และน้ําเสียทางหองปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศดังกลาวตอไป 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศตอไป 

 
 4.3 พิจารณาการเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา    

ปการศึกษา 2563 

 ตามหนังสือท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ ทปอ. 62/0453 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 
2562 เร่ือง การเขารวมในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 ได
แจงมติท่ีประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันอาทิตยท่ี 5 สิงหาคม 2562 ใหมหาวิทยาลัยรับทราบ 
และนําไปปฏิบัติตามมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกับปฏิทินการดําเนินงาน TCAS ปการศึกษา 2563 ที่ใชแนวทางของ TCAS ป
การศึกษา 2562 และเห็นชอบกับแนวทางพัฒนา TCAS ปการศกึษา 2563 - TCAS ปการศกึษา 2566 
  2. เห็นชอบใหสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
จํานวน 31 แหง (ยกเวนมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันบัณฑติพัฒนบริ
หารศาสตร) เขารวมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไมมีการเปดรอบใด ๆ ที่คูขนานกับ TCAS และทํางานภายใต
แนวปฏิบัติกลางรวมกัน เพ่ือความเปนเอกภาพในการทํางาน 
  3. เห็นชอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน TCAS ที่มีรองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล เปน
ประธานคณะกรรมการ ฯ รับฟงปญหา ขอเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ที่เขารวมในระบบ TCAS 
เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการทํางานใหเอ้ือตอการทํางานของทุกฝาย  

ในการนี้ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา จึงนําเรียนท่ีประชุมพิจารณาการเขารวมใน
ระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียด ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาการเขารวมในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 
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ท้ังนี้ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
1. ระบบ TCAS ไมมีระบบท่ีทําใหมหาวิทยาลัยเรียกอันดับสํารองขึ้นเปนตัวจริงทุก

ประเภท 
2. มหาวิทยาลัยไมสามารถใหผูผานการคัดเลือกชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยไดในชวงเวลาที่เหมาะสม 
3. การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในรอบที่  1 และรอบที่  2 ควรใหอิสระ

สถาบันอดุมศึกษาในการดําเนินการ กอนสงรายช่ือให ทปอ. เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน Clearing house  
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสะทอนปญหาการเขาระบบ TCAS มีผลกระทบตอ

มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ในสวนภูมิภาคตอ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 

  

มติ ท่ีประ ชุม :  เห็นชอบการเข าร วมระบบคัด เลื อกกลางบุ คคล เข า ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอความเห็นตอที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเขารวมระบบ
คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 

 
  4.4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผู
ไดรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษและกลุมโควตาสงเสริม
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ประจําปการศึกษา 2563 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม  ต ามที่ ม หา วิ ทย าลั ย อุ บล ร าช ธ านี  จะ ได
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี โควตากลุมผูมี
ความสามารถพิเศษ และกลุมโควตาสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ประจํา
การศึกษาป 2563 เพ่ือใหการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษากลุมผูมีความสามารถพิเศษสอดคลองกับกล
ยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู มีความสามารถพิเศษหรือผูมีศักยภาพสูงเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับผูไดรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษและกลุม
โควตาสงเสรมิผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ประจําปการศกึษา 2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

         เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผูไดรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุมผูมีความสามารถ
พิเศษและกลุมโควตาสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ประจําปการศึกษา 
2563 
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  ท้ังนี้ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  มอบ กองบริการการศึกษา ทบทวนรายชื่อหลักสูตรของแตละคณะท่ีพิจารณาใหทุน 
 

 มติท่ีประชุม : อนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผู
ไดรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษและกลุมโควตาสงเสริม
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ประจําปการศึกษา 2563 

 
4.5 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ
จัดการ 

เรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับหองเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ระหวาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนนารีนุกูล 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธและศึกษานานาชาติ เสนอท่ีประชุมดวย ดวย  
คณะวิทยาศาสตร แจงความประสงคที่จะจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรบัหองเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล 
ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนนารีนุกูล ซึ่งมีกําหนดที่จะจัดพิธีลงนามในวันที่ 24 กันยายน 
2562 โดยการทําความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความสําคัญของการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม นําความรูไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ โดย บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวขางตน ไดผานการพิจารณาปรับปรุงแกไข
เนื้อความโดยสํานักงานกฎหมายและนิติการแลว และอธิการบดีไดใหความเห็นชอบใหดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2555 ตามเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 2 นั้น 

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหจัดทําบันทึกความรวมมือดังกลาวขางตน ตามเอกสารประกอบการ
พิจารณาหมายเลข 3 โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ช่ือหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 

ชื่อหนวยงาน :  โรงเรียนนารีนุกูล 
บุคคล  :   นายไพฑูรย  ครองยุทธ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
ท่ีอยู :   102 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศพัท :   0 4524 4575 
 

ชื่อหนวยงาน :  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล  :   ดร.สุรสิทธ์ิ สุทธิคําภา ตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ท่ีอยู :   85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารนิชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศพัท :   0 4535 3401 

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกันมากอน 
26 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย ครองยุทธ ผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล นางสาววันเพ็ญ 

วงษจันทร รองผูอํานวยการ กลุมบริหารวิชาการ และหัวหนาสายชั้นหองเรียนพิเศษ พรอมคณะ เดินทางมา
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ปรึกษาหารือ กรอบแนวทาง การพัฒนาหองเรียนพิเศษ ของโรงเรียนนารีนุกูล สูความเปนเลิศ และพิจารณา
กรอบการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษของโรงเรียนนารีนุกูล ณ หองประชุม SC113 คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
หัวหนาภาควิชาตาง ๆ และคณะอาจารยที่ดําเนินกิจกรรมหองเรียนพิเศษ ไดเขารวมประชุมแสดงความเห็น 
และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานรวมกัน  

 
 

27 ธันวาคม 2561 งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอรางบันทึกความรวมมือ 
เสนอตอคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร และไดรับการพิจารณา ใหดําเนินการตอ จึงไดเสนอพิจารณา ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

5 กุมภาพันธ 2562 ดร. สุรสิทธ์ิ สุทธิคําภา รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ อ. กุล
ธรา มหาดิลกรตัน รองคณบดีฝายบริหาร ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตรฯ และคณาจารย 
ไดเดินทางไปเย่ียมชมหองปฏิบัติการใหม ของโรงเรียนเพื่อเสนอแนวคิด และพิจารณาหลักสูตรที่ทําการเรียน
การสอนในหองเรยีนพิเศษ 
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สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับหองเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับโรงเรยีนนารีนุกูล 

2. มีวัตถุประสงค 
เพื่อประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการใหบริการดานวิชาการแก

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอน ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรยีน 
3. หนาที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละฝาย  

1. การรับนักเรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบ
โควตาพิเศษในสาขาวิชาวิทยาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดสงนักเรียนผูมีความสนใจเขาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดทําระเบียบเปดรับนักเรียนหองเรียนพิเศษจากโรงเรียน 

2. เปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา คําแนะนํา สงเสรมิ และติดตามความกาวหนาในการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ที่มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผูเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส  
สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยโรงเรียนนารีนุกูลขอรับการใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

ขอบเขตของโรงเรียน คอื เสนอประเด็นเพ่ือขอความเห็นและความอนุเคราะหเพ่ือรวมกันทํางาน 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คอื เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และจัดอบรมตามความเหมาะสม 

3. ใหบริการและฝกทักษะในการจัดคายพัฒนาผู เรียนในการฝกทักษะปฏิบัติการทาง
สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดย
โรงเรียนนารีนุกูลจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการฝกทักษะผูเรียน 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ โรงเรียนเสนอหัวขอการอบรมและจัดสงนักเรยีนเขารวมอบรม 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ และปฏิบัติการท่ีเหมาะสมใหกับนักเรยีน 
4. ใหบริการความรูและจัดอบรมฝกทักษะใหผู เรียนดานโครงงาน (Project-Based 

Learning) การสอนเสริมใหกับผูเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชา
ชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร เพ่ือสรางความมั่นใจในการเขารวมการทดสอบของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยโรงเรียนนารีนุกูลจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรม 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเดน็ที่สนใจ และขอความอนุเคราะหเพื่อจัดฝกอบรม 
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ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ กิจกรรม และแนวทางการอบรม และจัดอบรม
ใหกับนักเรียน 

5. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และองคความรูดานวิชาการเพื่อสรางชุมชนแหง
การเรียน รู  (Professional Learning Community : PLC)  โดยโรง เ รียนนารีนุกูล จะ เปนผู สนับสนุน
งบประมาณคาใชจายในการประชุม 

ขอบเขตของโรงเรียน คือ ใหขอมูลและกําหนดการจัดการแลกเปลี่ยนใหสอดคลองกับทุกฝาย 
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดานดังกลาว ในการ

แลกเปลี่ยนและสงเสรมิการสรางชุมชมแหงการเรียนรู 
4. กําหนดวันที่จะลงนาม วันท่ี 24 กันยายน 2562  
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายไพฑูรย ครองยุทธ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล 

ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ตําแหนง 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
          1.อนุมัติ ใหจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการ  

เรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับหองเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล ระหวาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนนารีนุกูล 

         2. มอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่v
ทราบ ผลการดําเนินงานที่เก่ียวของ 

ทั้งนี้ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. เพ่ิมขอความในขอ 2(1) “มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพรอมในสาขา คณิตศาสตร 

เคมี  ชีววิทยา ฟสิกส และคอมพิวเตอร ใหกับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผานระบบโควตา ผูมีความสามารถพิเศษเพ่ือเขาศึกษาในคณะตางๆ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี” 

2. ใหตัดขอความ ในขอ 2(2) คําวา “Active Learning” ออก 
 

  มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบ ปรับแก ไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
    

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจงเพื่อทราบ  
  5.1  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2258/2562 เรื่อง จัดต้ังศูนยชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยและแตงตั้งคณะกรรมการศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอท่ีประชุม เพ่ือทราบ ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยข้ึนในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ ซึ่งตองมีการ
ชวยเหลือโดยเร็ว นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และขอ 16 ของระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและ
ทรัพยสิน พ.ศ.2560 จึงจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี ตามคําสั่งคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2258/2562 สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1. วางแผน ควบคุม กํากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของศูนยชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหเปนไปดวยความถูกตอง ประหยัด เหมาะสมทันตอสภาวการณ 
   2. ประเมินสถานการณและพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทางในการใหความชวยเหลือ
และฟนฟูเยียวยาผูประสบอุทกภัย 

   3. ดําเนินการเปดรับบริจาคเงินผานบัญชีเงินฝากในบัญชี “ม.อุบลฯ ทําดีดวยหัวใจ”และ
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือสงตอความชวยเหลือไปยังพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย 

   4. ใหผูอํานวยการศูนยและรองผูอํานวยการศูนยมีอํานาจอนุมัติเงินในบัญชีดังกลาวเพ่ือเปน
คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามลําดับ ที่ 2.1-2.8 

   5. ใหคณะกรรมการ ตามลําดับ ที่ 2.1 -2.9 มีหนาที่พิจารณารับบริจาคและใชเงินบริจาค
ตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

   6.  วางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินบริจาคใหเปนไปตามวัตถุประสงค
โปรงใสและตรวจสอบได ถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
   7. จัดบริการอาหารและน้ําดื่มแกผูประสบอุทกภัยและเจาหนาที่อาสาสมัครที่เขารวม
ดําเนินการ 

   8. สนับสนุนหนวยงานในมหาวิทยาลัยในการนําองคความรูมาจัดการปญหาในภาวะวิกฤตใน
ดานตางๆ พรอมสรุปบทเรียนเพ่ือสรางองคความรูใหมเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 

   9. สรุปและดําเนินงานผลการดําเนินโครงการ 

   10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมาย 

   11. ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ิมเติมไดตาม
ภารกิจที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

                     ทั้งน้ี ตั้งแตวันท่ี 10 กันยายน 2562 เปนตนไป  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ท่ี 2258/2562 เร่ือง จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยและแตงตั้งคณะกรรมการศูนยชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที ่17 กันยายน 2562  

 

  มติที่ประชุม  :   รับทราบ 
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   5.2 การดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ของศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

   รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอท่ีประชุม ในการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ของ
ศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 

 

การดําเนินงานศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ไดต้ังศูนยชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย เพ่ือเปนศูนยกลางในการวางแผน ประสานความรวมมือและปฏบิัติงานเพื่อชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง แบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 
ความชวยเหลือฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ระยะที่ 2 ความชวยเหลือหลังน้ําลด และ
ระยะที่ 3 การรวบรวมขอมูล องคความรูและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันภัยธรรมชาติในอนาคต 
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   ในการดําเนินงานขางตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้ง
หนวยรองรับ 4 ภารกิจเพ่ือตอบสนองภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยอยางทันทวงที เร่ิมตนจากหนวยรับ
แจงขอความชวยเหลือ จะรับขอมูลจากพ่ีนองประชาชนเ พ่ือ
ประมวลผลในแตละวัน หลังจากนั้นหนวยวิเคราะหความตองการ
พัฒนาชุมชนเฉพาะกิจ จะวิเคราะหขอมูลจากระบบเพ่ือระบุความ
ตองการของแตละจุดเพื่อสงตอขอมูลใหหนวยทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุน ตอมาจะเปนหนาที่ของหนวยบริหารจัดการจิตอาสาที่จะ
ระดมกําลังพลในการบรรจุถุงยังชีพ ขนยาย และนําสงไปยังพื้นท่ีที่
ไดรับผลกระทบ อนึ่งมหาวิทยาลัยประสานงานการปฏิบัติการ
รวมกับหนวยงานตางๆระดับจังหวัดและระดับประเทศเพ่ือบริหาร
ทรัพยากรและใหความชวยเหลือรวมกัน 

   ในการปฏิบัติงานของศูนยฯ ตั้งอยูบนฐานแนวคิดท่ีสําคัญ
ดังนี้  ประการที่ 1 บูรณาการการทํางานอยางเปนระบบดวย
เทค โน โ ล ยีส ารส น เ ทศ  มหาวิ ทย าลั ย ได จั ดทํ า เ ว็ บ ไ ซต  
www.wmis.ubu.ac.th เพ่ือเปนฐานขอมูลกลางในการดําเนินงาน
โดยรวบรวมขอมูลที่สําคัญ อาทิ การแจงขอความชวยเหลือ แจง
บริจาคสิ่งของ แจงบริจาคทุนทรัพย ระบบลงทะเบียนจิตอาสา 
ระบบตรวจสอบสถานะใบเสร็จและการขอใบเสร็จเพื่อลดหยอน

ภาษี ระบบรายงานแผนและผลการดําเนินงาน รวมไปถึงขอมูลที่สําคัญเพ่ือใชในการวิเคราะหและตัดสินใจ เชน 
ขอมลูสภาพอากาศ ขอมูลสภาพน้ํา และขอมูลการจราจร  

 

   ประการที่ 2 ผสานความรวมมือจากทุกสาขาวิชาเพื่อนําความรูจากหองเรียนและงานวิจัยไปรับใช
สังคม เมื่อวิกฤติอุทกภัยไดทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน หลักสูตร คณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตางระดมองคความรูเพ่ือผลิตนวัตกรรมและลงพื้นที่เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
อาทิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ผลิตชุดแบตเตอร่ีสําหรับชารจมือถือเคลื่อนที่ โลชั่นกันยุง ตมยําไกและ
แจวบองกระปอง เครื่องกรองน้ําสะอาดมือปม  น้ํายาลางจาน  สายพานลําเลียงของ เครื่องพนไลยุง อุปกรณ
วัดไฟฟารั่วในน้ํา พลั่วทุนแรง ขณะที่กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ยังไดจัดทําครีมทาน้ํากัดเทา หนวยคดักรอง
สุขภาพจิต หนวยตรวจรักษาโรคเบื้องตน หนวยแพทย พยาบาลและสาธารณะสุข รวมไปถึงบริบทการดูแล
ผูสูงอายุที่ประสบอุทกภัย ในสวนของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําทักษะการบริหารทรัพยากร
มนุษย องคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ กฎหมายและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ รวมถึงแผนเพ่ือการ
พัฒนาสังคม จากการดําเนนิงานขางตนแสดงถึงพลังของทั้ง 11 คณะ/วิทยาลัยเปนอยางดี  
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   ประการท่ี 3 ความชวยเหลือที่รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสรางความย่ังยืนใหกับสังคม ในทุก
ความชวยเหลือของมหาวิทยาลัยน้ัน ต้ังอยูบนฐานคิดในการอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม และมุงสราง
ความยั่งยืนใหกับสังคม ดังจะเห็นไดจากอาหารปรุงสุกที่นําสงผูประสบภัยไดใชใบตองบรรจุอาหารเพื่อลด
มลพิษ การแกปญหานํ้าเสียดวยการใชน้ําหมักชีวภาพ การลงพ้ืนที่ วัดระดับความปลอดภัยของน้ํา การ
สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากโซลาเซลล นอกจากนี้ยังไดวางแผนความชวยเหลือหลังน้ําลด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดเตรียมโครงการสํารวจและซอมแซมอาคารบานเรือนและระบบสาธารณูปโภค การเสริมสราง
ทักษะอาชีพหลังน้ําลดผานโรงเพาะเห็ดมือถือ และการเตรียมตนกลา เมล็ดพันธ และก่ิงพืช เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรอีกดวย 

 

   ประการที่ 4 สรางการมีสวนรวมและจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากรอันเปนลักษณะของ
พลเมืองที่พึงประสงค นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดเปนสวนหนึ่งของชวยเหลือสังคมตามความ
ถนัด ผานภารกิจหลายรูปแบบ อาทิ การบริจาคสิ่งของท่ีจําเปน การบรรจุถุงยังชีพ การขนยายสิ่งของ การลง
พ้ืนที่ การสื่อสารประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน การพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัย
ดังกลาวเกิดขึ้นในทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รวมไปถึงระดับปจเจกบุคคลสะทอนใหเห็น
จิตสาธารณะของทั้งบุคลากรและนักศึกษาอันเปนเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของความเปนพลเมืองในสังคม อนึ่ง
เพ่ือตอบแทนน้ําใจและชวยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบอุทกภัยเชน การจัดทุนฉุกเฉินเพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษา การจัดที่พักสําหรับบุคลากรที่ประสบภัยน้ําทวม การจัดรถรับสงบริการสําหรับนักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนผูประสบภัยที่อยูในเสนทางสัญจรระหวางเทศบาลเมืองวารินชําราบและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ประการสุดทาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสูการเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เมื่อบานของ
เราเผชิญวิกฤต มหาวิทยาลัยจึงผสานองคความรู ทรัพยากร และสรรพกําลังเพ่ืออยูเคียงขางประชาชน 
ศักยภาพและผลงานที่สั่งสมมาตลอด 30 ปของการสถาปนามหาวิทยาลัย สะทอนออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมและระบบความชวยเหลือดังกลาว   
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

 

 

 

 

 




