
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔   

วันอังคารที่   ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

        ผู้มาประชุม 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๔. รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๗. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผศ.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๙. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ 
๒๐. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๒. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

เลขานุการ 
๒๔. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. รก. หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา   มูลสาร  
๒. หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา 
๓. หัวหน้าโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย นายสหรัฐ โนทะยะ  
๔. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่   ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
                    ๑.๑  การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

                     ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔        
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) คือ การอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
คือ นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และนางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

                     มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
 

๑.๒  การประชุมเพื่อปรกึษาหารือการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัน้ําท่วม 
                             ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมที่ส่งผลให้ประชาชนทั่วทุกภาค
ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดยเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ซึ่งจักได้นําเสนอรายละเอียดและความคืบหน้าต่อที่ประชุมต่อไป  
                      นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ได้นําเสนอความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย  โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์  เขต  ๒ อุบลราชธานี  ได้ต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่
ภาคอีสาน  ซึ่งในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือจาก คณะ/สํานัก ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชน  อาทิ ดร.ฉัตรภูมิ  วิรัตน์จันทร์ อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ออกแบบและสร้างส้วมช่ัวคราวสําหรับมอบแก่จังหวัดและประชาชนที่ เ ดือดร้อน        
คณะเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุนน้ําด่ืม ซึ่งจักได้ส่งมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  
๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒  อุบลราชธานี 
 

                     มติท่ีประชุม  : รับทราบ 



 
 
 

- ๓ - 

๑.๓  การจดังานเกษตรอีสานใต ้
                       คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมกันจัดงานเกษตรศาสตร์อีสานใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึงวันที่ ๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดรูปแบบและประเด็นหลักของการจัดงานภายใต้        
หัวข้อ“เกษตรเพื่อสุขภาพ”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก                       
                       ทั้งนี้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์  ให้กับคณะ/สํานัก/หน่วยงาน รับทราบและเข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานต่างๆในดังกล่าว 
 

                      มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 

๑.๔ การจัดการประชุม APEC–UbonRatchathani International Symposium 
๒๐๑๑– Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbook and E-textbooks 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดการประชุมAPEC–Ubon Ratchathani 
International Symposium ๒๐๑๑ – Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbook and        
E-textbooks  ภายในงานมีนักวิชาการทั้งจากภายในและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก โดยมีกําหนดจัดงาน        
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

                      มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                      ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

                    หน้า  ๓๓   บรรทัดที่ ๑๒  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม :รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
                     ๑. คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ขอให้ศึกษาระบบ  KKUFMIS  สําหรับการเบิกจ่ายเงินของกองทุน        
ซึ่งมีประกาศการใช้เงินแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน 

                      ๒. เสนอให้กองคลังจัดประชุมเก่ียวกับระบบ KKUFMIS ให้กับผู้บริหารก่อนปีงบประมาณ  ๒๕๕๕            
                      หน้า  ๓๓  บรรทัดที่  ๒๐  เพิ่มข้อความ “มีคณะหน่วยงานที่รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ/
หน่ ว ย ง าน  ให้ ก อ งคลั ง ท ร าบแล้ ว  ๗  หน่ ว ย ง านและยั ง ข าดอี ก  ๙  หน่ ว ย ง าน  ไ ม่ ร า ย ง าน  ไ ด้ แ ก่        
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะเภสัชศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์        
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และวิทยาเขต
มุกดาหาร  ”  
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   ๒ .๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 
 

                     มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  การดําเนินโครงการตามพระราชดําริ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โครงการจัดต้ัง
กองส่งเสริมการวิจัย ได้เสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗   
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ   พิจารณาสรุปรายละเอียดของการดําเนิน
โครงการตามแนวพระราชดําริจากคณะ/สํานัก ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและนําเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจาก        
สํานักพระราชวังเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง        
เพื่อดําเนินโครงการต่อไป นั้น 
  โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้จัดทําแผนการดําเนินดังกล่าว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ๒ ลักษณะ คือ การดําเนินงานตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและการดําเนินงานแบบบูรณา
การในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานตามพระราชดําริฯ ใน ๒ แผนงาน คือ แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารและแผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  ความเห็นต่อแผนการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๔๑.๔๑         มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามเสนอ  

                    นอกจากนี้ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสําหรับแนวทางการดําเนินงานโครงการตาม
พระราชดําริ  ดังนี้    
                  ๑. ควรพิจารณาในการนํากิจกรรมต่างๆ ไปบูรณาการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  เพื่อป้องกันไม่ให้ เป็นการ
สร้างภาระแก่พื้นที่เป้าหมายมากเกินไป 
                  ๒. สําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปลงในพื้นที่เป้าหมายควรพิจารณากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกลุ่มคนในพื้นที่  อันจะนําไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาให้ย่ังยืนต่อไป 
                  ๓. สําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายนั้น  ควรหารือ
ร่วมกับกลุ่มผู้นําในชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย  ก่อนการดําเนินการ  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ  
ที่อาจมีโครงการร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว 
                  ๔. โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรพิจารณากําหนดวิธีการดําเนินโครงการให้ครอบคลุมทุก
ด้าน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปต่อยอดทางด้านแนวคิดสู่การปรับใช้หรือการพัฒนา และสามารถประชาสัมพันธ์ 
ให้หน่วยงานอื่นๆ  ได้รับทราบและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้เกิดการพัฒนาสังคม
อย่างแท้จริง 
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๓.๒ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  

นางพนมศรี   เลิศศุภวิทย์นภา   หัวหน้างานประกันคุณภาพและติดตามประสิทธิผลงาน        
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ  
ที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงาน ก.พ.ร.ได้บูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นเอกภาพกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)   โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการจัดระบบการประเมินผลระหว่าง        
๓ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลร่วมกัน  โดยสถาบันอุดมศึกษา สามารถรายงานผล        
การดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.ซึ่งสํานักงาน กพร. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. สถาบันไม่ต้องส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน 

๒.  สถาบันไม่ต้องกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบ e-SAR Card ผ่านระบบของ ก.พ.ร  รอบ ๖, ๙ 

และ ๑๒ เดือน 

๓. สถาบันไม่ต้องรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน และไม่ต้องรับการตรวจประเมิน  

ณ สถาบัน รอบ ๑๒ เดือน  

                       โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการประเมินในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน        

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และผลการประเมินจาก

หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด  ได้แก่  กรมบัญชีกลาง สํานักสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. แทน  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

      - แนวทางการประเมินผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                 มติท่ีประชมุ : รับทราบ 
 
 

๓.๓  แนวทางการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ค่าเป้าหมาย และรายงานผลการ
ดําเนินงาน  รอบ  ๓  เดือน    
                  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  หัวหน้างานประกันคุณภาพและติดตามประสิทธิผลงาน นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
เห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ  กํากับติดตามการกําหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  
                การกําหนดค่าเป้าหมายของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีหลักการการกําหนดค่าเป้าหมาย คือ 
                ค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ ควรกําหนดค่าเป้าหมาย“ไม่ตํ่ากว่าผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๓”กรณีผลงานปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เป็น “๐” ควรพิจารณากําหนดค่าเป้าหมายที่มากกว่า “๐”หรือผลรวมของภาพรวมไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น 
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 ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ควรกําหนดค่าเป้าหมายโดย “ระบุตัวต้ัง และตัวหาร” ในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น
จํานวนที่คณะคาดการณ์ว่าจะดําเนินการได้ 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
 ๑.  การกําหนดค่าเป้าหมายของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 ๒. ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเท่า/มหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๔)  
 

            มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
                     โดยคณะกรรมการบริหารฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ขอความร่วมมือคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก  พิจารณามาตรการหรือกลไกในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพฯ ที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น 

๒. ควรกําหนดการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ. 
และเพื่อหารือและกําหนดมาตรการร่วมกัน อันจะนําไปสู่การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กําหนด 

๓. การศึกษาข้อมูลการประเมินตนเอง (SAR)จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ผ่านการประเมินแล้ว        
เพื่อนํามาประยุกต์และเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณาปรับแผนการดําเนินการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

                   ๓.๔  โครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงสร้างวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔   มีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขโครงสร้างให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน นั้น  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -   โครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างตามข้อเสนอแนะและขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขโครงสร้างวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และสาธารณสุข ดังนี้ 
                    โครงสร้างองค์กร 

๑. ขอให้ปรับแก้ไขโดยสํานักงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  สังกัดภายใต้สํานักงาน
เลขานุการคณะ  เนื่องจากซ้ํากับสํานักงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเทียบเท่า
สํานักงานเลขานุการ 

๒. พิจารณาแก้ไขชื่อ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  เป็น สํานักงานศูนย์การศึกษาวิจัยและ
บริการทางการแพทย์ 
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                     โครงสร้างการบริหารงานองค์กร 
                     ๑.  แก้ไข ชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เป็นคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
                      สําหรับการกําหนดโครงสร้างขององค์กร สามารถกําหนดให้มีหน่วยงานตามสภาพการปัจจุบัน และ
หากประสงค์จะกําหนดหน่วยงานเพิ่มเติม   ควรกําหนดเป็นโครงการจัดต้ัง  เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต    
 

๓.๕  การขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอล  ของสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์  เอฟซี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชน
สัมพันธ์ ประสานขอความชัดเจนด้านงบประมาณและการจัดการในการเช่าสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
จากสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกอบด้วย ๑) ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์        
๒)ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ๓)ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย และ๔)นายอัมพล พันธ์ุวงศ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ        
นายชาคริต วงศ์ปัดสา รองประธานสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี โดยสรุปแล้วสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี        
จะดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปัจจุบันมี

ยอดค้างจ่ายค่าไฟฟ้า จํานวน ๑๐๕,๔๓๘.๖๘ บาท ซึ่งจะดําเนินการชําระ ให้หมดก่อนการเปิดฤดูกาลหน้า 

๒. นําเสนอแผนการจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อย การปรับปรุงสนามแข่งขันและแผนรักษาความ

ปลอดภัยในวันแข่งขัน 

๓. ไม่ให้นักกีฬาพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย หากมีความจําเป็นจะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการก่อนเสมอ 

๔. ทําแผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย และข้อเสนอด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนการ   

เปิดฤดูกาลหน้า 

ในเบื้องต้นโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ทําหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ 
(Ubon FC)  เพื่อติดต้ังมิเตอร์สําหรับจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าและประปาในอัตราเท่ากับบริษัทผู้รับจ้าง ภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งแจ้งชําระค่าไฟฟ้า จํานวน ๑๐๕,๔๓๘.๖๘ บาท แล้ว 

 ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้โครงการจัดต้ังสํานักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และกองคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําข้อตกลงการใช้พ้ืนที่และพิจารณาข้อเสนอด้านความร่วมมือ ให้มีความชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปัจจุบันที่

ยอดค้างจ่ายค่าไฟฟ้า จํานวน ๑๐๕,๔๓๘.๖๘ บาท ซึ่งจะดําเนินการชําระ ให้หมดก่อนการเปิดฤดูกาลหน้า 

๒. นําเสนอแผนการจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อย การปรับปรุงสนามแข่งขันและแผนรักษาความ

ปลอดภัยในวันแข่งขัน 



 
 
 

- ๘ - 

๓. ไม่ให้นักกีฬาพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย หากมีความจําเป็นจะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการก่อนเสมอ 

๔. ทําแผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย และข้อเสนอด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน        

การเปิดฤดูกาลหน้า 

02.27           มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้สโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี  ดําเนินการตามข้อเสนอของ

มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
02.27.1.1 ๑. สโมสรฯต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าไฟฟ้า  ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด   โดยปัจจุบันมียอดค่าไฟฟ้า จํานวน  ๑๐๔,๔๓๘.๖๘  บาท  ซึ่งจะต้องดําเนินการชําระให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ฤดูกาลหน้า 
                     ๒. สโมสรฯนําเสนอแผนการจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อย  การปรับปรุงสนามแข่งขันและ
แผนการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน 
                     ๓. สโมสรฯ ต้องไม่ให้นักกีฬาพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย  หากมีความจําเป็นจะต้องขออนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการก่อนเสมอ 
                     ๔. สโมสรฯ ต้องทําแผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายและข้อเสนอด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก่อนการเปิดการแข่งขันในฤดูกาลหน้า 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัลรัตโนบลของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม) 
  

-  เสนอเป็นวาระลบั  -  
 

  ๔.๒ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
(บัณฑิตรุ่นที่  ๒๐ ) ครั้งที่  ๓  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา        
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ มีผู้ผ่านเงื่อนไขการ
สําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๑๗๕  คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๔๖  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี     จํานวน     ๒  คน 
-  สาขาวิชา  จุลชีววิทยา    จํานวน     ๖  คน 
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   ๒๙  คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์   จํานวน    ๖   คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จํานวน    ๓   คน 
 



 
 
 

- ๙ - 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน  ๑๖  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ 

• วิชาเอก  พืชไร่    จํานวน    ๓  คน 

• วิชาเอก  พืชสวน    จํานวน    ๒  คน 

• วิชาเอก  สัตวศาสตร์   จํานวน    ๖  คน 
-  สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร   จํานวน   ๔  คน 
-  สาขาวิชา   ประมง     จํานวน    ๑  คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๓๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน    ๔  คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า    จํานวน   ๑๔ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จํานวน    ๙  คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน    ๕  คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  ๔  คน  จํานากตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การท่องเที่ยว    จํานวน    ๒  คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาจีน    จํานวน    ๑  คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน    ๑  คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์  จํานวน  ๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  คณะเภสัชศาสตร์ 

• เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ   จํานวน   ๖  คน 

• เฉพาะเภสัชภัณฑ์    จํานวน   ๑  คน 
๖. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน  ๒๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร   จํานวน   ๒  คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการการตลาด   จํานวน   ๒  คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป    จํานวน   ๙  คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ   จํานวน   ๘  คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จํานวน   ๑  คน 
   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  จํานวน   ๖  คน 

๗.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จํานวน ๙ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้  
- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ 

• วิชาเอก  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน    ๑  คน 

• วิชาเอก  สาธารณสุขชุมชน  จํานวน    ๔  คน 

• วิชาเอก  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน    ๔  คน 
๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จํานวน  ๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์   จํานวน    ๗  คน 



 
 
 

- ๑๐ - 

๙. คณะนิติศาสตร์  จํานวน  ๑๖  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  นิติศาสตร์    จํานวน   ๑๖  คน 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน  ๑๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้   
-  สาขาวิชา  การปกครอง    จํานวน      ๓  คน 
-  สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น   จํานวน      ๑  คน 
-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

• วิชาเอก  การบริหารองค์การ  จํานวน      ๕  คน 

• วิชาเอก  การปกครองท้องถิ่น  จํานวน       ๒  คน 
 

 มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

(ครั้งที่ ๓)  จํานวน ๑๗๕ คน 
 
 

๔.๓ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  (บัณฑิตรุ่นที่  ๒๐) ครั้งที่  ๓  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา        
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้ที่ผ่าน
เงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๔ คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรต่อเนื่อง)  จํานวน   ๒๓  คน 
       ๒.  คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
        -  สาขาวิชา การบัญชี(หลักสูตรต่อเนื่อง)   จํานวน     ๑  คน 
 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๓  (บัณฑิตรุ่นที่  ๒๐) ครั้งที่ ๓  จํานวน ๒๔ คน 
 
 

๔.๔ ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓       
(บัณฑิตรุ่นที่  ๒๐) ครั้งที่  ๓ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา        
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๓ คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน   ๓   คน 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

(บัณฑิตรุ่นที่  ๒๐)  ครั้งที่ ๓  จํานวน ๓ คน 



 
 
 

- ๑๑ - 

๔.๕ ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ        

กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๖๓ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรอง
การสําเร็จการศึกษา   ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๖๐  คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร์      จํานวน  ๓๙  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เคมี      จํานวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน  ๓๖  คน   
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์ จํานวน  ๓  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน  ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๑  คน 
๓. คณะศิลปศาสตร์      จํานวน  ๒  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๒  คน 
๔. คณะบริหารศาสตร์     จํานวน  ๓  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ     จํานวน  ๓  คน 
๕. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์    จํานวน  ๑  คน 
๖. คณะรัฐศาสตร์       จํานวน  ๑๒  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  ปกครอง     จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๑๐  คน 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๓  คน 

๑. คณะรัฐศาสตร์      จํานวน  ๓  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๓  คน 
 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔  จํานวน ๖๓ คน 
 
 

๔.๖ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนดกรณีขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 
๔๘ - ๔๙ จํานวนหนึ่ง ที่ระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนด แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาเนื่องจากขาดเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษา เช่น  ผลสอบผ่านเกณฑ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ  การยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสาร หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา และเพื่อยัง
ประโยชน์ให้กับนักศึกษา   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาในกรณีดังกล่าว 



 
 
 

- ๑๒ - 

หลักการแนวคิด 
๑.๒.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติ

เรื่อง เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา  ไว้ดังนี้ 
            - ข้อ ๑๕.๑  ระยะเวลาศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๒ เท่า ของระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้อีกครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษาปกติ    

๑.๒.๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนและระยะเวลาศึกษา และข้อ ๑๓  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ข้อ ๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต        
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตรดังนี้ 

  ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๑๒.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ  ๕  ปีการศึกษา 

                       ๑๒.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๘  ปีการศึกษา ส่วนผู้สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๖ ปีการศึกษา   
หากสถาบันการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑.๒.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ 
เรื่อง เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา และ การสําเร็จการศึกษา  ไว้ดังนี้ 

(๑) ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
                               ๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
                                   ๑.๒ ปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน  ๕ ปีการศึกษา 
                                   ๑.๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน  ๖ ปีการศึกษา 
                                   ๑.๔ ในกรณีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้        
ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  
                   (๒)  ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ  
ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้  ๑) สอบได้จํานวนหน่วยกิต ครบตามหลักสูตร  ๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ ๓) สอบผ่านประมวลความรู้ (ปริญญาโท แผน ข) ๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(QE)        
(เฉพาะปริญญาเอก)  ๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (เฉพาะปริญญาเอก) ๖) เสนอ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย  ๗) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ 

          (๓)  ข้อ ๔๔  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว        
แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ที่หลักสูตรกําหนด  นักศึกษาสามารถยื่นคํา
ร้องขอขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดําเนินการได้
ด้วยเหตุใดๆ ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 



 
 
 

- ๑๓ - 

(๔)  ข้อ ๕๔ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ให้ใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐        
ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๙ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่หลักสูตรกําหนด)  

๑.๒.๔  แนวปฏิบัติการอนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ : จากการปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ. ) กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาเกินเกณฑ์หลักสูตรกําหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจอธิการบดีพิจารณาขยาย
ระยะเวลาศึกษาได้แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎกระทรวงกําหนดไว้ (หรือตามข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย ข้อ ๑๑) 

ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาขยายระยะเวลา
ศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนด  ด้วยเห็นประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมิให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษารวมทั้งการ
บริหารจัดการหลักสูตรบางสาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้ตามที่กําหนดไว้  จึงส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาทําให้ระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กําหนด  ทั้งนี้มิได้กระเทือนต่อคุณภาพการศึกษา  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
คือ  คาดว่านักศึกษาสามารถจะสําเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษา๑/๒๕๕๔ เนื่องจากบางรายคงเหลือเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษา  เช่นการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร  ผลสอบผ่านเกณฑ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ  และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา เรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกําหนดไว้  
นักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกําหนด และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔        
แล้ว  แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาไว้ จะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษา        
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ หรือไม่ 

- ระดับปริญญาโท  จะขยายระยะเวลาศึกษาหรือไม่ 
- ระดับปริญญาเอก จะขยายระยะเวลาศึกษาหรือไม่ 
ในกรณีตามข้อ ๑  หากมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษาได้  จะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษา

ให้ในกลุ่มกรณีใดบ้าง  
๑. ระดับปริญญาโท (แผน ก) 

(๑) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์  คงเหลือเฉพาะรอผลการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร  
(๒) ตีพิมพ์ผลงานในวารสารเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเฉพาะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
(๓) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารเรียบร้อยแลว้ คงเหลือเฉพาะผลสอบผ่าน

เกณฑ์การประเมินวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  (บางหลักสูตร) 
(๔) กรณีอ่ืน ๆ ที่เห็นควร  

๒. ระดับปริญญาเอก 
(๑) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารเรียบร้อยแล้ว  คงเหลือเฉพาะผลสอบ        

ผ่านเกณฑ์การประเมินวัดความรู้ภาษาอังกฤษ   
(๒) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินวัดความรู้ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว 

คงเหลือเฉพาะรอผลการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร   



 
 
 

- ๑๔ - 

(๓) สอบผ่านเกณฑ์การประเมินวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  และตีพิมพ์ผลงานในวารสารเรียบร้อยแล้ว    
คงเหลือเฉพาะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

(๔) กรณีอ่ืน ๆ ที่เห็นควร  
  ๓.  กลุ่มนักศึกษาที่ระยะเวลาศึกษาครบตามเกณฑ์ข้อบังคับในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔แต่ยังไม่สําเร็จ

การศึกษา  จะขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ หรือไม่   
  ๔. แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะและงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง        

การดําเนินการสอบในขั้นตอนต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์/
ข้อบังคับกําหนดกรณีขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

๔.๗ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กําหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔        
เมื่อวันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ในระเบียบวาระที่  ๖.๗  เพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ  ในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันเสาร์ที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม        
ปี ๒๕๕๔ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้ใช้เพียงปีเดียว 
  งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นเงินรายได้ที่ได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าเดิม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ขออนุมัติการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าเดิม โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕        
เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ  ทั้งนี้ขอให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๔.๘  การดําเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                              
                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดให้มีการดําเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นการ        
นําเกณฑ์ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
องค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลก โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘  



 
 
 

- ๑๕ - 

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx) ดังกล่าว โดยขอให้คณะ/หน่วยงานจัดทําข้อมูลเบื้องต้นและนําเสนอเป็นความเรียง ตารางและ/หรือ
แผนภูมิตามความเหมาะสม ความยาวรวมกันไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ Font ; TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ นิ้ว        
เพื่อนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์กร เช่น ลักษณะขององค์กร วิสัยทัศน์ ความท้าทาย โครงสร้างการ
กํากับดูแล ความสัมพันธ์/การรายงานกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า/ต้นสังกัด/สายบังคับบัญชา (๒๐ คะแนน) 

  ๑.๒ การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนําไปใช้ (ถ้ามี)  (๓๐ คะแนน) 

-  ระบุให้ชัดเจนว่ามีบุคลากรในหน่วยงานรับรู้/เข้าใจเป็นสัดส่วนเท่าใด ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน       
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์นี้อย่างไร? 

-  กรณีผู้สมัครเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้ระบุว่า มหาวิทยาลัยจะมีส่วนเข้าร่วมโครงการนี้ใน
ลักษณะใด มากน้อยเท่าใด? 

  ๑.๓ ความมุ่งมั่น ให้หน่วยงานอธิบายถึงแนวคิดด้านคุณภาพ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย และ
ความคาดหวังต่อความสําเร็จในการเข้าร่วมโครงการ (๓๐ คะแนน) 

  ๑.๔ พิจารณาภาพรวมทั้งหมด (๒๐ คะแนน) 
ทั้งนี้ ขอให้คณะ/หน่วยงานแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังงานประกันคุณภาพ         

ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อจะได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดทําข้อมูลเบื้องต้นให้มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาโครงการดังกล่าว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    -  การดําเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 

๔.๙ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี   
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี และตามมติที่ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๕น. ณ ห้องประชุมวารินชําราบ 
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๓ งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน เสนอให้งานกิจการนักศึกษา รวบรวมข้อมูล
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๑๒๐ วันหลังวันสิ้นสุดปีการศึกษา โดยที่ประชุมรับทราบและให้นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

การดําเนินงานเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย  งานประกันคุณภาพ ฯได้จัดทํา (ร่าง)พิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

- ระดับมหาวิทยาลัย งานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 
                    - ระดับคณะ/สํานัก ในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ๓ ดี 
 



 
 
 

- ๑๖ - 

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
   นําเสนอเพื่อให้คณะต่างๆ พิจารณาเป็นแนวทางกําหนดแผนการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี 
โดยกิจกรรมสนับสนุนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

                   มติท่ีประชุม : ขอให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาตรวจสอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในนโยบายสถานศึกษา  ๓  ดี  ยังคงมีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
     

                    ๔.๑๐  ขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่ศูนย์สุขภาพ  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับงบประมาณจากการให้บริการทางด้านสุขภาพจากสํานักหลักประกัน
คุณภาพ (ส.ป.ส.ช.) และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบัตรประกันสังคม  เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน  
ด้านค่าตอบแทน  ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ  ค่าจ้างบุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอาคารกิจกรรมสุขภาพในปลายปีนี้และ
อาคาร IPD ๑ ที่กําลังจะดําเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.  ขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพ  
  ๑.๑ เงินรายได้จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ (ส.ป.ส.ช.) 

๑.๒ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบัตรประกันสังคม 
๑.๓ เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (จากกรมบัญชีกลาง) 
๑.๔ รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์อ่ืนๆ เช่น การตรวจสุขภาพนักศึกษา,คลินิกพิเศษ ฯลฯ 

  ๒.  ขอปรึกษาเรื่องการจัดสรรเงินรายได้ดังกล่าวให้กับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเงินรายได้จากการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ส.ป.ส.ช.) ข้อ ๑.๑ พิจารณาจัดสรรให้ ๑๐% จากยอดเงินที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้รับจัดสรรมาจากทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ปกติส.ป.ส.ช.จะจัดสรรให้ทุกไตรมาส) ส่วน
รายได้ที่เหลือ ข้อ ๑.๒-๑.๔ พิจารณาจัดสรรให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕% ของยอดเงินรายได้ที่ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดําเนินการได้ในแต่ละปี (คล้ายกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
เนื่องจากทางวิทยาลัยจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบุคลากร 
ค่าตอบแทนนอกเวลา  รวมทั้งตามจ่ายกรณีที่ผู้ประกันตนในกลุ่มที่ ๑ (ส.ป.ส.ช.) ไปใช้บริการที่สถานพยาบาลอื่น  เป็นต้น 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  ทั้งนี้ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาดําเนินการ

จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้  ให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับในการจัดเก็บหรือที่มาของเงินรายได้ดังกล่าว 
 

๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการในการใช้
พื้นที่ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  นางนลินี  ธนสันติ  รักษาการผู้จัดการทั่วไป  สถานปฏิบั ติการโรงแรมและการท่องเที่ยว        
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีได้มีการจัดต้ังสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ  ในกรอบวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน ทําการวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



 
 
 

- ๑๗ - 

รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ให้สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สามารถดําเนิน
กิจการให้เช่าห้องพัก ห้องอบรมสัมมนา หรือห้องเช่าอ่ืน ๆ จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม รวมท้ังดําเนินกิจการ ใดๆ อันมี
ลักษณะที่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมพึงกระทําในกิจการของตนเอง  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  จึงได้จัดทํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการในการใช้พ้ืนที่ของ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -     (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการในการใช้พ้ืนที่ของสถาน

ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศดังนี้ 

๑. ปรับแก้ไขข้อความ ในข้อ ๑ เป็น “การให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้คณะจัดสรร
ค่าหน่วยกิต ฝึกปฏิบัติงานหรือค่าธรรมเนียมพิเศษในรายวิชา ที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว”  

     ข้อ ๒  แก้ไขเป็น “การให้บริการพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จําลองที่สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คิดค่าเช่าพื้นที่ตารางเมตรละ ๗๕ 
บาท/เดือน” 

     ตัดข้อความ ข้อ ๓ การใช้พื้นที่หรือบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของคณะ/หน่วยงาน
อื่นๆ  ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่ใช้บริการและสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

๔.๑๒ สรุป  ปัญหาอุปสรรคและเสนอมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ปัญหาอุปสรรคและเสนอมาตรการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีกําหนดการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
การศึกษารอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  
นั้น  เบ้ืองต้นจากการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดด้านการวิจัย พบว่า หลายคณะ มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 

โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ  ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่พบและ
เสนอมาตรการ  ในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ช้ีวัด
ดังกล่าว   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  มาตรการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 



 
 
 

- ๑๘ - 

มติที่ประชุม : เห็นชอบมาตรการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทําวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ดังนี้ 
                    การแก้ไขปัญหาระยะสั้น (ภายใน ๑ ปี) 

๑. การจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย  เช่นการจัดเวทีระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒. ขอให้โครงการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลงานที่สามารถนําไปจดอนุสิทธิบตัร 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดต้ังศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
๔. ขอให้กองแผนงานและงานประกันคุณภาพฯ พิจารณาข้อมูลการกําหนดกลุ่มหลักสตูรศลิปประยกุต์

และการออกแบบ โดยควรจัดกลุ่มให้เป็นไปตามบริบทของคณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามโครงสร้างหลักสูตรจริงที่เปิด
สอน  ทั้งนี้เพื่อให้การทําผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น 
                     การแก้ไขปัญหาระยะยาว 

๑. ให้กําหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจนโดยนําเกณฑ์การผลิตผลการวิจัย
โดยนํามาผูกกับภาระงานประจําของอาจารย์ภายในคณะต่างๆ   
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕ .๑ รายงานผลการดําเนินงานบริหารสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา       

สาธารณภัย  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีอุทกภัย และโรคมือ เท้า ปาก   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๕/(ล) ๑๘๔๔๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔  แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลการดําเนินการบริหารสถานการณ์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะโรค
มือ  เท้า ปาก  ที่มักเกิดทั่วไปในเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี และได้มีเด็กเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวนี้แล้วนายกรัฐมนตรีเสนอว่า 
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคมือ เท้า ปาก ระบาดมากขึ้นรวมทั้งโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัย จึงมอบ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด
ติดตามเฝ้าระวังโรคต่างๆ  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ช่วยใน
พ้ืนที่ประสบอุทกภัย  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา  เฝ้าระวังโรคต่างๆ  รวมทัง้
การให้ความช่วยเหลือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข แก่ประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่อุทกภัยต่อไป 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  ขอให้คณะ/สํานัก  ให้ความร่วมมือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรค  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ 

 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๙ - 

๕.๒ รายงานการเข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๕    

               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์        
แจ้งผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔        
ซึ่งกําหนดให้งานวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องแจ้งเวียนไปยังคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนจากราชอาณาจักกัมพูชาสําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี 

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงแจ้งผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าว มีคณะที่ตอบรับทุนการศึกษาในระดับปริญญา
โท จํานวน ๒ คณะ รวม ๓ ทุนได้แก่ 

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท   จํานวน ๑ ทุน 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมและการจัดการท่องเที่ยว           จํานวน ๒ ทุน 
และมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการ

พิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจําปี ๒๕๕๔ กับ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการ
กีฬา(ประเทศกัมพูชา) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมดังต่อไปนี้ 

๑. ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ ทุน ในเบื้องต้น
ไม่ตรงกับความต้องการของกัมพูชา  แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา(ประเทศกัมพูชา) จะนํา
กลับไปพิจารณาอีกครั้ง 

๒. ทุนสาขานวัตกรรมและการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๒ ทุน กัมพูชามีความต้องการ 
จํานวน ๒ ทุน ในเบื้องต้นเป็นการให้ของมหาวิทยาลัยบูรพา ๑ ทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๑ ทุน ดังนั้น
ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงเกินความต้องการของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เยาวชนและกีฬา(ประเทศกัมพูชา) จะนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 

๓. สรุปการพิจารณาจัดสรรทุนฯปีการศึกษา ๒๕๕๕   ของสถาบันต่างๆ นั้น กัมพูชา มีความต้องการจํานวน 
๑๘๐ ทุน แต่มหาวิทยาลัย/สถาบันของไทยจัดสรรทุนในเบื้องต้นเพียง ๙๕ ทุน 

๔. เวลา ๑๗.๐๐ ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
กัมพูชาได้ทูลเกล้าถวายทุนฯแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่างๆ ที่ให้ทุนการศึกษาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต ในการนี้มีภาคเอกชนเข้าร่วมทูลเกล้าถวายทุนฯเช่น
บริษัทเอกชนที่ให้ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น  พร้อมนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาฉายพระรูปร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชาตามลําดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

๑. ผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  การพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจําปี ๒๕๕๕ กับ ฯพณฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา(ประเทศกัมพูชา) 
 
 



 
 
 

- ๒๐ - 

                    มติท่ีประชุม  : รับทราบและขอให้งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้

ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์  
 
 

๕.๓ การมอบนโยบาย  “การศึกษากับการเป็นประชาคมอาเซียน” 
รักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีประเทศไทยจะเข้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมความเป็น
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
ข้อ ๔ ที่ว่า  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพทั้งนี้ สําหรับการพัฒนาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัด
มุกดาหาร นั้น  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้
จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจะดําเนินการจัดต้ังเป็น  
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มหาราชา” ที่สมบูรณ์แบบ โดยจังหวัดมุกดาหารยินดีที่
จะให้การสนับสนุนงบประมาณ สิ่งก่อสร้างและค่าสาธารณูปโภค จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการ โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางานเพื่อนําเสนอข้อมูลตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้วตอบสนองต่อคณะรัฐมนตรี 

 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการศึกษากับประชาคมอาเซียน จังหวัดมุกดาหาร  
จึงได้เรียนเชิญฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบหมายนโยบาย “การศึกษากับการ
เป็นประชาคมอาเซียน” ตามหนังสือที่ มห ๐๐๑๖.๒/๘๐๙๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ และท่านได้รับเชิญเพื่อบรรยาย
พิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘” ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบ โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วม
ประมาณ ๓๐๐ คน 
 

  โดยกําหนดการบรรยายพิเศษมอบนโยบาย“การศึกษากับการเป็นประชาคมอาเซียน” โดยฯพณฯ        
บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 

                    มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 

                    ๕.๔ ตอบรับและอนุญาตในการนําโปรแกรม  KKUFMIS ไปปรับการใช้งานที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์   นํา เสนอที่ประชุมเพื่ อทราบ  ตามหนังสือที่        
ศธ ๐๕๑๔.๑.๑๑/๑๐๓๒๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุญาตในการนําโปรแกรม KKUFMIS     
มาปรับใช้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านดําเนินงาน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องรับผิดชอบ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 
 

                    มติท่ีประชมุ  : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๒๑ - 

๕.๕ รายงานประจําปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สํานักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย                     
รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่ประชุม

คณะก ร รมก า ร สภ ามห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ านี  ค รั้ ง ที่  ๕ /๒๕๕๓ วั น เ ส า ร์ ที่  ๓๑  ก รกฎ าคม  ๒๕๕๓        
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ สํานักงานอธิการบดี(หลังใหม่) ได้มีข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณและให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานได้ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี และเพื่อให้การดําเนินการ
เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 
  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้จัดทํา
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี ๒๕๕๒ และรายงานประจําปี ๒๕๕๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม
ได้รับทราบการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในรอบปีที่ผ่านมา 
 

                    มติท่ีประชุม  : รับทราบ   
 

๕.๖ การดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
จัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔   
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กําหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ 
และระดับส่วนงานย่อยจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดนั้น  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯได้รับความรู้        
ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ  และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มาบรรยาย
ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ และ
วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 

                   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ รายงานการช่วยเหลือทางคดีกรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ๓  ราย ถูกฆาตกรรม ใน
เบื้องต้น 
  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานการช่วยเหลือทางคดีกรณีนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์  ๓  รายถูกฆาตกรรม ในเบื้องต้น  ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์กลุ่มหนึ่งถูกกราดยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเป็น
ผลให้มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อมาคณะนิติศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะทํางานติดตาม
และช่วยเหลือทางอรรถคดีและได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงขอรายงานผลการช่วยเหลือในเบื้องต้น ดังนี้ 



 
 
 

- ๒๒ - 

๑. คดีอาญา 
๑.๑ ร่วมกับบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งสามราย เข้าย่ืนหนังสือต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้

ความช่วยเหลือในการติดตามจับกุมผู้กระทําผิด 
๑.๒ ร่วมกับบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งสามราย เข้าย่ืนหนังสือต่อผู้บังคับการกองปราบปราม สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการติดตามจับกุมผู้กระทําผิด 
๑.๓ ร่วมกับบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งสามราย เข้าพบผู้บังคับการกรมทหารพราน 

 ๒. คดีแพ่ง 
  ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคดีแพ่งนั้น นายธนิศร์  คงชนะ ทนายความผู้เสียหายทั้งสาม
รายจะยื่นคําร้องขอให้ศาลกําหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามราย โดยยื่นคําร้องเข้าไปในคดีอาญา ซึ่งตาม
กฎหมายต้องยื่นคําร้องก่อนวันนัดสืบพยานในคดีอาญา 
  ในส่วนของการดําเนินการนั้น อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งสามรายว่าจะเรียก
ค่าสินไหมทดแทนเป็นจํานวนเงินเท่าใด เป็นค่าสินไหมทดแทนในกรณีใดบ้างหากผลการปรึกษาหารือเป็นที่ยุติแล้ว 
ทนายความจะดาํเนินการยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
 ๓. การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 
  ๓.๑ การยื่นคําร้องขอค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมอบอํานาจให้ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ เลขานุการ คณะทํางานเป็นผู้รวบรวม
พยานหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคําร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้ผลการพิจารณา
จะรายงานให้ทราบต่อไป 
  ๓.๒ การยื่นคําร้องขอรับเงินประกันภัย โดยมอบอํานาจให้ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ เลขานุการคณะทํางาน 
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทน ในการนี้มีการยื่นคําร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว และเมื่อ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์แล้วจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  -  ในส่วนของนายกิตติโรจน์ ศิลาโชติ บิดามารดายื่นคําร้องเอง และบริษัทได้ปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหม
ทดแทน โดยอ้างว่านายกิตติโรจน์  ศิลาโชติ เป็นผู้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายกล่าวคือเป็นผู้ร่วมในการทะเลาะวิวาทและ
การเสียชีวิตเกิดจากการทะเลาะวิวาท  ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองการเสียชีวิตเพราะเหตุนี้ 
  -  คณะทํางาน จึงเห็นว่า ควรทําหนังสือโต้แย้งการปฏิเสธการจ่ายเงินต่อบริษัทผู้รับประกันภัยพร้อมขอ
ความอนุเคราะห์ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาอย่างเป็นธรรม โดยในส่วนหนังสือโต้แย้งนั้นทางคณะทํางานจะเป็นผู้ยกร่าง
ให้กับบิดามารดาของนายกิตติโรจน์  ศิลาโชติ  ลงนามซึ่งเป็นการยื่นในนามของผู้รับผลประโยชน์ แต่ในส่วนหนังสือ        
ขอความอนุเคราะห์นั้น  คณะทํางานฯจะเป็นผู้ยกร่างเพื่อให้คณบดีลงนามอันเป็นการยื่นในนามของคณะทํางานในฐานะที่
นายกิตติโรจน์ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อรบัทราบ 
                   -  ความคืบหน้าในประเด็นการช่วยเหลือและติดตามการช่วยเหลือทางคดีกรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์        
๓  ราย  ถูกฆาตกรรม   
 
 

                        มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๒๓ - 

๖.๒ แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๔ ได้แต่งต้ังให้ นายเกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดํารงตําแหน่ง        
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วัน ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  
 

                        มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
  
 

  ๖.๓  แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยโครงการจัดต้ัง        
กองกฎหมาย  สํานักงานอธิการบดี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนิติการ ได้แก่ นิติกรรมสัญญา  
วินัย  อุทธรณ์ร้องทุกข์  คดีความ  การบังคับคดี การให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  ในปัจจุบันนี้ โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  มีสายบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่ออธิการบดี  โดยมหาวิทยาลัยได้ยืมตัว นายสหรัฐ โนทะยะ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เพื่อรักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย 
  แต่เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีปริมาณงานมาก  ทั้งงานมีระดับความยากสูง  จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
ในการกํากับดูแล  ดังนั้น  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เป็นผู้กํากับดูแลแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ัง  
นายสหรัฐ  โนทะยะ  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะนิติศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ  
ต้ังแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๓๓        
ซึ่งกําหนดไว้ดังนี้ 
  มาตรา  ๑๙  วรรคห้า 
  “ ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐  และต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ”  
  มาตรา  ๒๐  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑)  ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

(๒)  ได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปี 

อนึ่ง ในการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งบริหารนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        
ได้มีคําวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และตําแหน่งประเภทผู้บริหารของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สรุปความได้ว่า  แม้บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการ
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัย  จะกําหนดให้แต่งต้ังบุคคลดังกล่าว  



 
 
 

- ๒๔ - 

จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็ตาม  แต่เมื่อมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  บัญญัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยจึงสามารถดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารได้ 

 

                    อนึ่ง  ได้มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๘๒  วางระเบียบปฏิบัติในเรื่องการตีความและให้
ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ว่า  เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็น
ประการใดแล้ว  โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น  กรณีการแต่งต้ัง นายสหรัฐ  โนทะยะ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
จึงไม่จําเป็นต้องเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในทางกฎหมายอีก 
 

  มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

                    ๖.๔ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนายสุรชัย จูมพระบุตร 
ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  เพื่อรักษาสุขภาพตามคําแนะนําของ
แพทย์  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงอนุมัติให้ นาย
สุรชัย จูมพระบุตร ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์        
พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

                   ๖.๕ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนายสุรชัย จูมพระบุตร  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เพื่อรักษาสุขภาพตามคําแนะนําของแพทย์  ในการนี้  
อธิการบดีจึงแต่งต้ังให้  นายมงคล  ปุษยตานนท์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ต้ังแต่วันที่  ๓  
ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๕   
 

 มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
 
 



 
 
 

- ๒๕ - 

                   ๖.๖ การย้ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาที่ชั้น ๒ อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น  
สํานักวิทยบริการ 
    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสํานักวิทยบริการ ได้รับอนุมัติให้
จัดโครงการ “จัดต้ังศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน นั้น สํานักวิทยบริการ ขอรายงานการดําเนินการรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 

๑. ยอดจําหน่ายหนังสือทั้งหมด  จํานวน  ๕,๐๓๑,๓๔๓.๕๕  บาท 
๒. ค่าตอบแทนรายได้จากการจําหน่ายหนังสือ  ร้อยละ  ๑๐ 
๓. สรุปรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด  จําวน  ๔๐๐,๒๔๖.๗๕  บาท  แยกตามรายการ  ดังนี้ 

๓.๑  ค่าจ้างพนักงานศูนย์หนังสือ  จํานวน      ๑๙๒,๙๖๖   บาท 
๓.๒  ค่าตอบแทนผู้จัดการศูนย์หนังสือ จํานวน       ๔๒,๐๐๐   บาท 
๓.๓  ค่าวัสดุ    จํานวน    ๔๑,๕๖๘.๔๖  บาท 
๓.๔  ค่าไฟฟ้า    จํานวน  ๑๑๑,๕๐๘.๒๙  บาท 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
     -  การขอย้ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาที่ช้ัน ๒ อาคารข้อมูลท้องถิ่น  สํานักวิทยบริการ  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยกําหนดการย้ายให้ดําเนินการภายหลังพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร 

ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

                ๖.๗ รายงานประจําปี  ๒๕๕๓  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  คณะศิลปศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดทํารายงาน
ประจําปี ๒๕๕๓  เพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของคณะให้ประชาคม  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
  

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
 

 

๖.๘ การแตง่ตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะใน

กํากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แต่ยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่เสมือนคณะกรรมการประจําคณะไปพลางก่อน 
  ตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ เพื่อพิจารณาการจัดต้ังคณะกรรมการประจําของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ        
ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติและให้ทุกคณะในกํากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดต้ังคณะกรรมการประจําคณะให้มีความ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีข้อบังคับฯของแต่ละคณะ  
ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้แจ้งเวียน 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้มีการประชุมระหว่างคณะในกํากับโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
และโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ คณะจัดทําจํานวน คุณสมบัติของ



 
 
 

- ๒๖ - 

คณะกรรมการประจํา และคุณสมบัติของหัวหน้าสาขาวิชา  ซึ่งจะรวบรวมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต่อไป 
  การดําเนินงานของคณะในกํากับ ต้องมีคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อวางนโยบายและแผนงานของ
คณะให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ในสภาวะที่มีการขาดแคลนอาจารย์และการ
แข่งขันกับสถาบันอื่น จงึขอตั้งกรรมการประจําคณะเป็นการเร่งด่วน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
      -  ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๗ คน  ซึ่งประกอบด้วย 

๑. กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

๒. กรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําภายในคณะ จํานวน ๔ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกต้ัง

ของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ นางสาวณิชา ว่องไว นางอุไร ชนะกาญจน์ นางสาววราทิพย์ แก่นการ        

และนางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 

มติท่ีประชุม  : ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้รูปแบบการบริหารเดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยจํานวนคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จะแล้วเสร็จ 
 

                  ๖.๙ รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑  
สิงหาคม – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ การดําเนินการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ในการนี้ กองบริการการศึกษา ใคร่ขอรายงานข้อมูลจํานวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วันที่๓๐กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔        
วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสานและพื้นที่ภาคอ่ืน) โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตานักเรียนเรียนดีมี
ภาวะความเป็นผู้นําและบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และโควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จํานวน 
๒๔,๓๖๕ คน ทั้งนี้ การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับตรงตามโควตาซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาแนว
ทางการจัดสรรทุนการศึกษาและการกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  เพื่อดําเนินการรับสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนและ
กระบวนการต่อไป  

                     มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 

  ๖.๑๐ การดําเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของศูนย์
สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ร่วมมือกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดําเนินการจัดการจัดการทดสอบวัดความถนัดทาง
การศึกษา ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดตามสนามสอบทั้งสิ้น 



 
 
 

- ๒๗ - 

จํานวน ๑๒ สนามสอบ โดยจําแนกเป็นสนามสอบเดิมที่เคยให้ความอนุเคราะห์  จํานวน ๙ สนามสอบและสนามสอบใหม่ 
จํานวน ๓ สนามสอบ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้จํานวนมาก  รายละเอียดดังนี้ 

๑. จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๔  สนามสอบ ได้แก่  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูลและ
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒. จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๕  สนามสอบ ได้แก่   
๒.๑ สนามสอบเดิม จํานวน ๓  สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
๒.๒ สนามสอบใหม่ จํานวน ๒  สนามสอบ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพ

ศรีสะเกษ  
๓. จังหวัดยโสธร  จํานวน  ๒  สนามสอบ ได้แก่  

๓.๑  สนามสอบเดิม จํานวน ๑ สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
๓.๒  สนามสอบใหม่ จํานวน ๑ สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ต้ังตรงจิตร ๑๕    

๔. จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนอํานาจเจริญ 
   เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่าง
หนัก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นใจโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบปัญหา  
อุทกภัย และเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบดังกล่าวเป็นวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ และ  ๒๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                     มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

๖.๑๑ แผนกลยุทธ์วิทยาเขตมุกดาหารและสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่        
๖/๒๕๕๔  นั้น 

เพื่อให้การดําเนินงานคณะวิชา/สํานักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี  กองแผนงานจึงได้แจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้กับคณะ/สํานัก เพื่อใช้
เป็นแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน บัดนี้วิทยาเขตมุกดาหารและสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์
วิทยาเขตมุกดาหารและสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เพื่อใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแนวทาในการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

                     มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้ดําเนินการดังนี้ 

                      ๑. ขอให้นําเสนอแผนกลยุทธ์สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
                      ๒. ขอให้วิทยาเขตมุกดาหารพิจารณาปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์การกําหนดหลักสูตรควรให้สอดคล้อง
กับบริบทแวดล้อมในพื้นที่  โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถดําเนินการได้จริงภายในระยะเวลา       



 
 
 

- ๒๘ - 

๕ ปี และขอให้ปรับรูปแบบการเขียนแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่กองแผนงานกําหนด และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 
 

๖.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยจํานวนคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ ประจํา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นายสหรัฐ  โนทะยะ  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจํานวนคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  
ประเภทคณาจารย์ ประจํา  พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงาน
ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๒) ให้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
จํานวน  คุณสมบัติ ของคณะกรรมการประจําคณะที่แต่งต้ัง จากคณาจารย์ประจํา ภายในระยะเวลา ๙๐วันหลังจาก
ข้อบังคับมีผลบังคับใช้  นั้น 

โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  ได้ดําเนินการจัดทําร่างประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยจํานวนคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ ประจํา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยจํานวนคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  ประเภท
คณาจารย์  ประจํา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
                     -  หน้า ๒ ข้อ  ๔  หน้า  ๒  ควรตัด ข้อความ “ในกรณีที่คณะมีการแต่งตั้งรองคณบดีเกินสามคนให้
จํานวนกรรมการประจําคณะที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําตามวรรคหนึ่งมีจํานวนลดลงตามรองคณบดีส่วน
ที่เกินจํานวนสามคน” 
                                 ข้อ ๖ ปรับแก้ไขวิธีการได้มา ควรกําหนดเป็น การเลือกสรรคณะกรรมการประจําคณะ
กําหนดวิธีการได้อย่างอย่างโปร่งใส 
                     -  หน้า ๓  แก้ไข วรรคสุดท้าย  “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีมี
อํานาจตีความและวินิจฉัย” 
                     - การกําหนดองค์ประกอบของคณาจารย์ประจําคณะ  ควรกําหนดให้มีองค์ประกอบร่วมจาก ๓  
องค์ประกอบ คือ คณาจารย์ประจํา  ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มวิชา อย่างสมดุล 
                     ทั้งนี้ขอให้นําส่ง (ร่าง)ประกาศให้คณบดีพิจารณาก่อนนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและจัดทําเป็น
ประกาศต่อไป 
 

๖.๑๓ ขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
(ครั้งที่  ๔ ) เพิ่มเติม 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการ
การศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  



 
 
 

- ๒๙ - 

๒๕๕๔  (ครั้งที่  ๔) เพิ่มเติม  มีผู้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๑๗  คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  ดังนี้ 
  ระดับประกาศนียบัตร  จํานวน  ๑  คน   
  ๑.  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   จํานวน  ๑  คน 
  ระดับปริญญาโท   จํานวน  ๑๔  คน 
  ๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๖  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน   ๕  คน 
  ๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จํานวน   ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน   ๑  คน 
  ๓.  คณะศิลปศาสตร์    จํานวน  ๔  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน   ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จํานวน   ๓  คน 
  ๔.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้   
   -  สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์   จํานวน   ๒  คน 
  ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  คน 
  ๑.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จํานวน  ๑  คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน  ๑  คน 
  ๒.  คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  จํานวน  ๑  คน 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔  จํานวน ๑๕ คน  ทั้งนี้ในรายของนางสาวเบญจวรรณ พาบุดดา  และนางสาวนิยารินทร์        
ย้ิมยุรวัฒน์  นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เนื่องจากเป็นนักศึกษาทุนฯ  แต่ยังไม่มี
การชําระค่าลงทะเบียนฯ ขอให้คณะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจากแหล่งทุนและประสานงานบัณฑิตศึกษา
ให้เรียบร้อย ก่อนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๖.๑๔ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  นอกที่ตั้งหลัก จํานวน  ๓  หลักสูตร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี        

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เห็นชอบในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ต่อมารัฐบาลได้ตรากฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีสาระสําคัญคือ วิทยาลัยชุมชนเป็น
สถานศึกษาของรัฐซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรที่หลากหลายเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และเอกชน        
และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดกํากับติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ให้เกิด
การให้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี



 
 
 

- ๓๐ - 

นโยบายให้วิทยาลัยชุมชนทํางานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินงานให้
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และให้
ความสําคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ยังจังหวัดในพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยเลือกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในปี ๒๕๕๑ จังหวัดมุกดาหารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาที่ดินสําหรับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหาร และเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ป่าไม้บริเวณภูผาเจี้ย ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ป่า
ไม้เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๓๔ ไร่ เพื่อจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบเพื่อให้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี” และได้เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(หลักสูตรต่อเนื่อง) 
และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรต่อเนื่องและ
ให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีจํานวน ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
จํานวนรับ/ปีรับเข้าศึกษา สําเร็จการศึกษา สาขาวิชา 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

รวม 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

รวม หมายเหตุ 

๑.การจัดการท่ัวไป - ๖ - - ๖ - - - 

๒.การจัดการ - - ๑๖ ๑๙ ๓๕ - - - 

ปิดหลักสูตร
ต่อเนื่อง 

๓.การบัญช ี - ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๕๒    

๔.การบัญชี(ต่อเนื่อง) ๒ - - - ๒ ๑ ๑๑ ๑๒ 

ปิดหลักสูตร
ต่อเนื่อง 

๕.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓ ๒๓ ๒๒ ๔๘ ๗ ๒ ๙  

รวม ๒ ๒๔ ๕๖ ๖๑ ๑๔๓ ๘ ๑๓ ๒๑  
 

                                                                                     ข้อมูลนักศึกษาจากงานทะเบียน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ประเดน็การเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ต้ังหลักเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณารับรอง  ซึ่งมีการตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการตรวจเยี่ยมสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประเด็นที่ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการก่อนการรับทราบ ตามข้อ ๘ ของประกาศ        
เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการ
สอนนอกที่ต้ังก่อนประกาศฉบับดังกล่าว จึงขอให้มหาวิทยาลัย  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและให้ความ
เห็นชอบการจัดการศึกษานอกที่ต้ังก่อนวันที่ประกาศกระทรวงบังคับใช้ และจากการตรวจสอบมติและรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดหรือประเด็นสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใดนอกที่ต้ัง 
 

                     มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ  ให้กองบริการการศึกษา เสนอการอนุมัติเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

นอกที่ต้ัง จํานวน  ๓ หลักสูตร นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 
 








