
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

 

        ผู้มาประชุม  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นายธีระศักด์ิ เชียงแสน กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.วสุ อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มโนรมย ์ กรรมการ 
๑๘. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 

๑๙. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
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๒๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มณญูพงศ์ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

เลขานุการ 
๒๖. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 

   

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
นอกสถานที่ต้ัง  

นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ ติดราชการ 

๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน ติดราชการ 
  

 
   

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองกิจการ

นักศึกษา 
นายครรคิด เครือวัลย์  

๓. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ การเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันอาทิตย์ที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕              
ณ  มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
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มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้
หน้า  ๑๕  บรรทัดที่  ๖  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอใหน้ําเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป 

หน้า  ๒๔  บรรทัดที่  ๓๔   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้มีการทบทวน
แผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการรับจริง 

หน้า ๒๕  บรรทัดที่  ๑๐-๑๓   แก้ไขเป็น นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะได้ทําหนังสือถึงสํานักพระราชวังเพื่อขอกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณา           
โปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับ ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา  สมาคมศิษย์เก่าและบัณฑิตรุ่นที่ ๑ จาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และเพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เพิ่มเติม   

หน้า ๓๐  บรรทัดที่ ๑๔   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

๑.ให้รวมประเด็นรายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  และรายรับจากค่าจําหน่ายผลผลิต
จากงานบริการชุมชนและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์,รายรับค่าตรวจสอบโครโมโซมของคณะ
วิทยาศาสตร์,รายรับค่าทดสอบวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น “รายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
การบริการชุมชนและการเรียนการสอน ” โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๙๐ 

 

                   ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (วาระเวียน) เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (วาระเวียน) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยกองบริการการศึกษาได้
นําเสนอหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการ
การศึกษา นํากลับไปพิจารณาเขียน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
โดยการรวบรวมให้ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป กอง
บริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณี
พิเศษ ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. สรุปรายละเอียดของผู้ที่เคยได้อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากการเทียบ 
โอนหน่วยกิตรายวิชา 
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๒. การให้ปริญญาเกียรตินิยม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้มีการพิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๑. ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๒. การอ้างอิงอํานาจหน้าที่ของผู้ลงนามในประกาศ   
 ๓. การเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกิน ๑ใน ๔  
 ๔. ระบุการเขียนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้เปิดกว้างโดยไม่ต้องระบุเป็นกลุ่มอาเซียน       
 ๕. ตัดข้อความในข้อ ๕ ออก เพราะอ้างอิงไว้แล้วในข้อบังคับ หากจะดําเนินการขอให้

เสนอเป็นรายๆ 
๓.๒ การจัดค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการ

เรียนระดับปริญญาตรี  
   รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  นํา เสนอที่ประชุม เพื่ อพิจารณา  ตามท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการกําหนด
ค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับ        
ปริญญาตรี และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทบทวนค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 
โดยให้ตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอัตราเท่าใดแล้วนําเสนออีกครั้งงานทะเบียนฯ จึงขอเสนอ
อัตราค่าธรรมเนียมเทียบโอนของมหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้  

สถาบัน อัตรา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ค่าเทียบโอนหน่วยกิต                ๕๐ บาท 

ค่าเทียบโอนล่าช้าภาคละ          ๓๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าย่ืนเรื่องขอเทียบโอนครั้งละ     ๑๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน เก็บร้อยละ ๕๐ ของค่าลงทะเบียนรายวิชานั้น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าเทียบโอนรายวิชา วิชาละ        ๑๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ค่าย่ืนเรื่อง  ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 
ค่าเทียบโอน ๒๕๐ บาท ต่อหน่วยกิต (ร้อยละ ๕๐ ของค่าหน่วยกิต) 

มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าเทียบโอนหน่วยกิตเก็บร้อยละ ๕๐ ของค่าลงทะเบียน   รายวิชานั้น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเดิม  ๑,๐๐๐ บาท 
ค่าโอนหน่วยกิตสถาบันอื่น          ๕,๐๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่าเทียบโอนรายวิชาละ ๑๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ค่าเทียบโอนผลการเรียนวิชาละ ๑๐๐ บาท  
    



 
 
 

- ๕ -

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นจึงมี ๒ แนวทางที่มหาวิทยาลัยจะเลือก
เก็บค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชา คือ 
   แนวทางที่ ๑ คิดเป็นหน่วยกิต โดยเก็บร้อยละ ๕๐ ของค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้น 
   แนวทางที่ ๒ คิดเป็นรายวิชา วิชาละ ๑๐๐ บาท  
   ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เห็นชอบในแนวทางที่ ๒ คือคิด
เป็นรายวิชาๆละ ๑๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอสรุปค่าธรรมเนียม การรับโอนการโอนย้าย และการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรีจัดเก็บ ดังนี้ 

๑. การขอย้ายคณะ 
     ๑.๑ ค่าธรรมเนียมการยื่นคําร้องขอย้ายคณะ ครั้งละ ๑๕๐ บาท 
   ๒. การรับโอนเข้าศึกษาจากสถาบันอื่น 
    ๒.๑ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ บาท 
   ๓. การเทียบโอนรายวิชา 
    ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการยื่นคําร้องเทียบโอนผลการเรียน ครั้งละ ๑๕๐ บาท 
    ๓.๒ ค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเหมาจ่ายวิชาละ ๑๐๐ บาท  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นํากลับไปปรับแก้ไขในรายละเอียดและปรับรูปแบบการเขียน
ประกาศให้ถูกต้องตามรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการ
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผลงานทางวิชาการที่จะนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของตําราหรือหนังสือของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาและการดําเนินการของแต่ละคณะ เพื่อให้
สามารถพิจารณารับรองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มอบหมายรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงาน
ประกันคุณภาพฯในการพิจารณา แนวทาง วิธีการ ระบบและกลไก การดําเนินงาน ในตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนิยามและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  



 
 
 

- ๖ -

ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดทํา(ร่าง)ดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

          - (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้งานบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
คณะ/สํานัก เพื่อจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับโรงพิมพ์ไม่ระบุชื่อโรงพิมพ์ ขอให้สํานักพิมพ์หรือ
โรงพิมพ์นั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองการอ่านผลงานก่อนการตีพิมพ์  
 
   ๓.๔ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้ง
ต่อไป  
   ในการนี้ โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไขโดยแยกหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยแยกเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อความชัดเจนสําหรับผู้นําไปปฏิบัติ และตัด
เช่น ช่ือวารสารต่างๆออกไปโดยนําไปเป็นประกาศแนบท้ายแทน และปรับให้สอดคล้องตามเงื่อนไขใหม่ของ    
สมศ. แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ
ให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาต่อไป  
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. เพื่อพิจารณา(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. เกณฑ์หรือเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
  หน้า ๑ ระดับปริญญาโท (๑.๒) พิจารณาตัดข้อความ “ในการจัดประชุมต้องดําเนินการ
โดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดําเนินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น” 
 
 



 
 
 

- ๗ -

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

 
 

   ๓.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจํา
คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ดําเนินการตามการตีความของโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ไปพลางก่อนทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการ
และส่วนงานภายใน และให้นําเรื่องดังกล่าวหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น  
   โครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๔๓ ซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นโครงการจัดต้ังกองกฎหมายจึงเทียบเคียง
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- โครงการจัดต้ังกองกฎหมายจึงเทียบเคียงองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย จัดทําหนังสือหารือกับสํานัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเนื่องจากการเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแตกต่างกันในการใช้พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา               
ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ครั้งที่ ๑) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๖ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการ
สําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท      จํานวน ๑๒ คน  
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน ๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 



 
 
 

- ๘ -

- สาขาวิชา คณิตศาสตร์    จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา  เคมี     จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน ๑ คน 
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  จํานวน ๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จํานวน ๓ คน 
๓. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  จํานวน ๑ คน  
๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์    จํานวน ๒ คน 
๕. คณะรัฐศาสตร์    จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์   จํานวน ๓ คน 
ระดับปริญญาเอก    จํานวน ๔ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี     จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    จํานวน ๑ คน 
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา เครื่องกล     จํานวน ๑ คน 
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์   จํานวน ๑ คน 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

(ครั้งที่ ๑) จํานวน ๑๖ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน ปริญญาเอก จํานวน ๔ คน  
  

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ครั้งที่ ๑) จํานวน ๑๖ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน ปริญญาเอก จํานวน ๔ คน และ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป 

 
 

๔ .๒ การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา             
คณะบริหารศาสตร์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏใน
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ตามบันทึกข้อความ คณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/
๓๗๕๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องขอหารือถึงข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะ
บริหารศาสตร์ ด้วยเนื้อหาบางตอนในวิทยานิพนธ์เรื่อง“ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ชุมชนทดลองโดยเจตนา” ผู้วิจัย คือ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 



 
 
 

- ๙ -

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรากฏว่ามี
ข้อความแสดงความเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่พิจารณา
ได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ แม้ว่างานดังกล่าวจะอาจอ้างได้ว่าเป็นงานทางวิชาการ แต่ข้อความควรมี
หลักฐานที่สนับสนุนเชิงประจักษ์ และมีความเห็นรอบด้าน   

ในการนี้ ในฐานะคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ที่จะต้องลงนามในเอกสารฉบับดังกล่าว จึงเสนอ
หารือมายังมหาวิทยาลัยว่า ข้อความดังกล่าวสมควรได้รับการเผยแพร่ในงานวิทยานิพนธ์นี้หรือไม่ โดยนําเสนอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. แนวปฏิบัติมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลผลงานวิทยานิพนธ์ และมีคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่สอบ และให้ความเห็นหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประเมินผล
งานวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”  

๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้นิยามกําหนดให้ “อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก” ทําหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะรายเช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้ง
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

๓.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ดร.จิรวัฒน์ เวชแพศย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน (ประธานสอบ) ดร.ปภัสสร เธียรปัญญา (กรรมการสอบ) และ ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม 
(กรรมการสอบ) ซึ่งได้ทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการสอบให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอเสนอเพื่อพิจารณาการเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ชุมชน
ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุมชนทดลองโดยเจตนา” 

 

มติท่ีประชุม : มอบให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัย  โดยมีคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 

๔.๓  (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เนื่องด้วยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีได้เห็นชอบให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕.. เพื่อให้การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    



 
 
 

- ๑๐ -

 โดยโครงสร้างหลักของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเป็นกลไกสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี  ให้มีระบบและกลไกการบริหาร เพื่อให้สามารถดําเนินงาน
ตามนโยบาย  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ฉะนั้น จึงควรมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาํสํานักงานอธิการบดี พ.ศ........ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี   
 

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาํสํานักงานอธกิารบดี เพิ่มเติม ดังนี้  

หน้า ๑ พิจารณาคําจํากัดความของคําวา่ “สํานักงาน” ควรเพิ่มเตมิรายละเอียดเนื่องจาก
ภายใต้สํานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานยอ่ยที่ใช้คาํว่าสาํนักงาน แต่ไม่เทียบเท่าสํานักงานอธิการบดี  

-  ข้อ ๕.๓  ผูอ้ํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แก้ไขเป็น กรรมการ 
- ข้อ ๕.๔  ผู้อํานวยการกองและหัวหนา้สํานักงานทีส่งักัดสํานักงานอธิการบดี แก้ไขเปน็

เลขานุการ  
หน้า ๒ วรรคแรก “ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าสํานักงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดีให้

หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่า”ควรนําไปรวมไว้ในคํา
จํากัดความใน หน้า ๑  

ตัด ข้อ ๗.๘ พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งชํานาญการ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรในสํานักงานต่อมหาวิทยาลัย  
    

   มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  
 

๔.๔ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  - ที่ประชุมเหน็ชอบให้ กําหนดการประชมุ(วาระพเิศษ) ในวันพธุที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ - 
 
  ๔ .๕ การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุม 
ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ โครงการบริหารและจัดการการศึกษา จํานวน ๑๒,๖๐๗,๓๙๐.- บาท ซึ่งคณะบริหารศาสตร์มีการปรับ
แผนการดําเนินงานเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสําหรับการดําเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และเพื่อให้เป็นไป
ตามหมวดหมู่ของการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติปรับแผน



 
 
 

- ๑๑ -

งบประมาณรายจ่ายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗๖๐,๐๐๐.-บาท 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  ไปเป็น
ค่าสาธารณูปโภค 

๑.๒ ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ค่าใช้สอย จํานวน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท ไปเป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในรายจ่ายต่างๆ ดังนี้  

- รายจ่าย ปรบัปรุงโครงหลังคาโรงจอดรถ จํานวน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท 
- รายจ่าย ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
จากแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๒ : กรณีการโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการ
โอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ 
๑๑.๒) กําหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ เป็นไปตามแผนที่กําหนด สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๗๖๐,๐๐๐.- บาท  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๗๖๐,๐๐๐.- บาท 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  
๔ .๖ การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการ
รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย จํานวน 
๑๔,๙๖๘,๕๐๐.- บาท ซึ่งโครงการรักษาความปลอดภัยมีความจําเป็นในการจัดทําป้อมยามจํานวน ๓ ป้อม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในการนี้ โครงการรักษาความปลอดภัย ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน ๒๓๕,๓๕๐.- บาท โดยขอปรับแผนงบประมาณรายจ่าย จากค่าใช้สอย จํานวน ๒๓๕,๓๕๐.- 



 
 
 

- ๑๒ -

บาท ไปเป็น ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าป้อมยาม จํานวน ๓ ป้อม ป้อมละ ๗๘,๔๕๐.- บาท รวมเป็นจํานวน 
๒๓๕,๓๕๐.- บาท 

จากแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๒: กรณีการโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการ
โอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔              
ข้อ ๑๑.๒) กําหนดให้ กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการรักษาความปลอดภัย เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการรักษาความปลอดภัย จํานวน 
๒๓๕,๓๕๐.- บาท 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการรักษาความปลอดภัย จํานวน ๒๓๕,๓๕๐.- บาท 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
  ๔.๗  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี   
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐.-
บาท จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ไปพลางก่อน) จํานวน ๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐.-
บาท และเงินรายได้ จํานวน ๕๐๒,๙๗๒,๗๐๐ .-บาท  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการสรรงบประมาณแผ่นดินเต็มปี จํานวน  ๕๙๗ ,๙๔๔ ,๐๐๐ . -บาท นอกจากนี้              
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทําให้แผน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 



 
 
 

- ๑๓ -

๑,๑๒๙,๘๗๘,๖๘๐.-บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐.-บาท และเงินรายได้ 
จํานวน ๕๓๑,๙๓๔,๖๘๐.-บาท 

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ กําหนดให้
มหาวิทยาลัยวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ     
กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ ( ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ) ดังนี้ 

ผลการ เบิกจ่ ายงบประมาณ  พบว่า  จํ านวนงบประมาณที่ มี การ เบิกจ่ าย  เท่ า กับ 
๔๘๖,๒๕๓,๔๓๑.๑๑ บาทคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๔ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จําแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวน ๓๔๓,๖๑๘,๔๕๗.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเงิน
รายได้ จํานวน ๑๔๒,๖๓๔,๔๓๑.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น พบว่า ตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ เป็นร้อยละ ๖๗ 
ทั้งนี้เนื่องจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้า และบางโครงการ/กิจกรรมยังไม่ได้ดําเนินงาน ซึ่งทุกหน่วยงานควรเร่ง
ดําเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
ต่อไป  

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่กําหนด  

 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 

 

๔.๘ การบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอยและ
มหาวิทยาลัยจะใช้เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน ๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท เท่ากับที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
การจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรตามแนวทางเดิมคือพื้นที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยต่อ
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๒,๖๔๗,๒๐๐บาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับจํานวน 
๘,๑๑๒,๔๐๐ บาท  



 
 
 

- ๑๔ -

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาทําความสะอาดให้แก่
คณะ/สํานัก ต่างๆ ตามงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท โดยส่วนต่าง 
จํานวน ๘,๑๑๒,๔๐๐ บาท นั้น ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะ/สํานัก ในการสมทบการดําเนินงาน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- พิจารณาการบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 

๔.๙  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผน
จํานวนการรับนักศึกษา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับเปลี่ยนหลักสูตร จากเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา เป็น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสื่อให้เห็นรายละเอียดของหลักสูตร
เพิ่มขึ้น และปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น รับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เนื่องจากยังขาดกรรมการบริหารหลักสูตรอีกหนึ่งท่าน จึงไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ได้ 

๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิมรับนักศึกษาปีละ ๖๐ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐๐ คน โดยเริ่มในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นปัญหาการตกออก ลาออกของนักศึกษาหลังจากเข้าศึกษาและเพิ่ม
แรงจูงใจในการสมัครเรียนสาขาวิชานี้  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

มติ ท่ีประชุม  :อนุ มั ติปรับแผนการรับนั กศึ กษา  ปีการศึ กษา  ๒๕๕๕–๒๕๕๙              
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 
 

๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕ 
  นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑. กระบวนการพัฒนา



 
 
 

- ๑๕ -

แผน  ข้อที่ ๗ กําหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว  กองแผนงาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/สํานัก รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกองแผนงาน จักได้สรุปข้อมูลและ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป บัดนี้การประเมินการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ต่างๆ          
ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานติดตามการดําเนินงานจาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
ให้ครบถ้วนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔ .๑๑ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัด            

พระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การให้ทุนสนับสนุน

การศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ ด้วย สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอความร่วมมือให้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของ
จังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างไทย-กัมพูชา ดังนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้สํารวจไปยังคณะต่างๆ จํานวน ๑๑ คณะ เพื่อขอให้
พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว และผลสรุปได้ว่า คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์มี
ความยินดีเสนอให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ รายละเอียดทุนที่สนับสนุน / เงื่อนไขการให้ทุน 
๑. คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดทุนที่สนับสนุน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (Doctor of 

Philosophy Program Pharmacy) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทุน 
เงื่อนไขการให้ทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างการเข้าศึกษา 

๒. คณะรัฐศาสตร์ รายละเอียดทุนที่สนับสนุน สาขารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ทุน 
เงื่อนไขการให้ทุน เป็นทุนให้เปล่า 

๑. ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นจากมหาวิทยาลัย 

๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง   ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

๓. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ๘,๐๐๐ บาท  
    (๔,๐๐๐บาท/เทอม x ๒ เทอม) 

๔. ค่าประกันสุขภาพ   ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

๕. ค่าต่อวีซ่า    ตามจ่ายจริง 

๖. ค่าท่ีพัก    ตามที่คณะจัดหาให้ 

๗. ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกมาถึง (จ่ายคร้ังเดียว) ๖,๐๐๐ บาท/คน 



 
 
 

- ๑๖ -

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
-  พิจารณาอนุมั ติในหลักการการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อขอเสนอให้

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นลําดับต่อไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐและแจ้งให้ทางจังหวัด
อุบลราชธานีทราบต่อไป  

 
๔.๑๒  การแปลชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสํานักงานวิเทศ

สัมพันธ์ ได้รับมอบหมายตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการแปลชื่อหน่วยงานตาม
โครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและเป็นสากล 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

-  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจักได้
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
๑. ควรพิจารณาเทียบเคียงชื่อหน่วยงานย่อยต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหน่วยงานในลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น 

๒. ควรพจิารณาการใช้ชื่อภาษาอังกฤษไปจนถึงระดบัหน่วยงานย่อย  
มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้งานวิเทศสัมพันธ์นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อไปปรับแก้ไขต่อไป  
 
๔.๑๓ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์และบริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนบริษัทจําลอง 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะบริหารศาสตร์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนบริษัทจําลอง ตามท่ี              
คณะบริหารศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้ง เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถและมีคุณธรรม ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงได้
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์นอกเหนือจาก
ตําราเรียน 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้หารือกับ คุณเจียระไน  ฉิรินัง  
ตําแหน่ง Senior Marketing Executive ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อขอรับการสนับสนุนสร้างบริษัทจําลอง 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคธุรกิจเมื่อจบการศึกษา โดยคณะบริหาร



 
 
 

- ๑๗ -

ศาสตร์ ได้มีหนังสือหารือตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๙๕๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕              
เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นในการ
สนับสนุนบริษัทจําลอง  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
 

๔.๑๔ การพิจารณาลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน
บ้านบะไห ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนของชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท
ไทยคม จํากัด และโรงเรียนบ้านบะไห 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วม
เครือข่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านบะไห ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนชองชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บริษัทไทยคม จํากัด และโรงเรียนบ้านบะไห มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท ไทยคม จํากัด และโรงเรียน
บ้านบะไห มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันภายใต้โครงการ “ไทยคิด ไทยคม จากโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้อย่าง
ย่ังยืน ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบะไหให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสําหรับนักเรียน  และชุมชน  โดยคู่สัญญา
จะร่วมมือกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนในการผลิตสินค้าของชุมชน  เช่น  
กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ชมรมบะไหอินทรีย์ กิจกรรมผลิตสบู่สมุนไพร ภายใต้กลุ่มแพทย์แผนไทย  
กิจกรรมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ภายใต้กลุ่มเพาะเห็ด  กิจกรรม ICT ชุมชน  และกิจกรรมอื่นๆ  ตามความเหมาะสม  
เป็นลักษณะกิจกรรมพัฒนา  โดยโครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลและดําเนินงานของคณะกรรมการ
โครงการไทยคิด จากโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการ  ซึ่งจะจัดต้ังมา
จากคณะครูของโรงเรียน  นักเรียน  และชาวบ้านในชุมชนโดยความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา ๒ ปี เริ่มต้ังแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ เว้นแต่
คู่สัญญาจะได้มีการตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  การพิจารณาลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านบะไห  ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
 
 

  ๔.๑๕ คา่เปา้หมาย มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ที่ประชุมเหน็ชอบให้ กําหนดการประชมุ(วาระพเิศษ) ในวันพธุที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ - 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๘ -

๔.๑๖ โครงการฟื้นฟูห้วยตองแวด บา้นโพธิ์ตก ตาํบลเมืองศรีไค 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) นั้น โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ทางงานวิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวบ่งชี้        
ที่ ๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ในการนี้โครงการจัดต้ังกอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ จึงขอเสนอโครงการฟื้นฟูห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดําเนินการมาในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เพื่อเป็นโครงการที่จะรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๙  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินโครงการฟื้นฟูห้วยตองแวด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป   

  มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๕.๑  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยประเมินแยก ๒ ระดับ คือ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับหน่วยงาน
สนับสนุนทางวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับประเมินคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เตรียมความพร้อมสําหรับมหาวิทยาลัยวิจัย จาํนวน ๓ 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๗ ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งสิ้น ๔๓ ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบ 

สกอ. สมศ. ม.วิจัย รวม 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ๑ ๒ - ๓ 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๘ ๕ - ๑๓ 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๒ - - ๒ 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๓ ๓ ๓ ๙ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๒ ๓ - ๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๑ ๒ - ๓ 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔ ๑ - ๖ 



 
 
 

- ๑๙ -

จํานวนตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑ - - ๑ 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑ ๑ - ๒ 

รวม ๒๓ ๑๗ ๓ ๔๓ 

 ๑.๒ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
๔ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน 

จํานวนตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบ 

สกอ. สมศ. ตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจฯ * รวม 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ๑ -  ๑ 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔ ๑  ๕ 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑ -  ๑ 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑ -  ๑ 
รวม ๗ ๑  ๘ 

 
 

หมายเหตุ * จํานวนตัวบ่งชีเ้ฉพาะของหน่วยงานตามภารกิจฯ (สน.วิทยฯ ประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี/้ สน.คอมฯ ประเมนิ ๕ ตัวบง่ชี้/ สนอ.ประเมิน ๗ ตัวบง่ชี้) 

การควบคุมคุณภาพการประเมินฯ  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันที่ 

๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดับมหาวิทยาลัย 

หารือรูปแบบแนวทางการประเมินระดับภาควิชา คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในฯ  

การประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๕  
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

ซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ร่วมกับผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและ
สํานัก และได้มีการกําหนดแนวทางการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินฯ โดยให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าทักท้วงหรือชี้แจง
ในวันที่คณะกรรมการประเมินนําเสนอผลการประเมินด้วย
วาจา และยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขออุทธรณ์ภายใน ๕ วัน
ทําการนับจากวันนําผลการประเมินด้วยวาจา  

การประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๕  
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และสํานัก 

การประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และสํานัก และพิจารณาแนวแนว
ทางการดําเนนิงานที่มีหน่วยงานยื่นขออุทธรณ์ผลการ
ประเมิน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์     
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ และสํานักงานอธิการบดี  

การประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
 

- ๒๐ -

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันที่ 
๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ผล

ประเมินฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ๙๗๙/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

๖. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาผล
การอุทธรณ์ผลประเมินฯ 

ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลประเมินฯ โดยมีมติเห็นชอบ
ผลการดําเนินงาน และให้งานประกันคุณภาพฯ ปรับค่า
คะแนนให้แก่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ๒ หน่วยงาน คือ  
- คณะบริหารศาสตร์ ตัวบ่งชี้ข้อ ๑.๑ เกณฑ์ข้อ ๗ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา  
- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ เกณฑ์
ข้อ ๒ ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา 
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

                    ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ ขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า หน่วยงานสนับสนุน และภาพรวม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ         
มีคะแนนตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ 
คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน ๐.๐๐-๑.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีเกณฑ์การประเมิน และ
แปลความหมายระดับคุณภาพเหมือนกับเกณฑ์การประเมินของ สกอ. แต่มีความแตกต่างจากการประเมินของ 
สกอ. คือ มีการกําหนดการรับรองมาตรฐานระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยกําหนดเกณฑ์ไว้ ๒ ข้อ คือ 

๑) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑ มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ  
๒) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกัน (จํานวน ๑๗ ตัวบ่งชี้) มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
  

หมายเหตุ การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าตามเกณฑ์ สมศ. ครั้งนี้ ยังไม่นับรวมตัว
บ่งชี้ท่ี ๑.๒.๑ (สมศ.๑๖.๑) ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๒ (สมศ.๑๖.๒) ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๓ (สมศ.๑๗) และ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓.๓.๑-๕.๓.๓.๒ (สมศ.
๑๘) โดยมีการตัดออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร 



 
 
 

- ๒๑ -

  นอกจากนี้ ยังมี ตัวบ่งชี้ที่ ๒ .๙ .๒ (สมศ .๒ )ที่บางหน่วยงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบ               
โดยกองแผนงาน โดยมีการตัดออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร ทั้งนี้ อาจมีผลต่อคะแนนการประเมินภายในจากที่
นําเสนอได้ จํานวน ๖ หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์             
ศิลปศาสตร์ และศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๓.๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จําแนกการประเมินฯ ออกเป็น ๒ 
ระดับ คือ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จําแนกย่อยตามผลประเมิน ๓ ระดับ คือ ๑) ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒) 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๓) ตัวบ่งชี้ สกอ.รวมกับ สมศ. และระดับหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งจําแนกย่อย
ตามผลประเมิน ๒ ระดับ คือ ๑) ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒) ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๓) ตัวบ่งชี้ตามภารกิจฯ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
  ๑) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประเมินตาม ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ โดย
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ กลุ่มระดับคุณภาพ “ดีมาก” ๔ หน่วยงาน (ร้อยละ ๓๓.๓๓) กลุ่ม
ระดับคุณภาพ “ดี” ๖ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕๐) และกลุ่มระดับคุณภาพ “พอใช้” ๒ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๖.๖๗) ดังนี้ 

ผลประเมินคุณภาพภายใน 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับคุณภาพ 
๑. เภสัชศาสตร์ ๔.๘๓ ดีมาก 
๒. วิทยาศาสตร์ ๔.๘๑ ดีมาก 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ ๔.๖๗ ดีมาก 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๔.๖๓ ดีมาก 
๕. เกษตรศาสตร์ ๔.๓๒ ดี 
๖. ศิลปศาสตร ์ ๔.๒๖ ดี 
๗. รัฐศาสตร์ ๔.๒๖ ดี 
๘. บริหารศาสตร์ ๔.๒๕ ดี 
๙. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๘๔ ดี 
๑๐. นติิศาสตร์ ๓.๗๔ ดี 
๑๑. พยาบาลศาสตร์ ๒.๙๗ พอใช้ 
๑๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ณ จ.มุกดาหาร ๒.๖๑ พอใช้ 

 

 

  ๒) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ตามเกณฑ์ประเมิน สมศ. โดยตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) และตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
๑๕ ตัวบ่งชี้ ส่วนตัวบ่งชี้ที่ ๑๖-๑๘ ไม่นําคํานวณในครั้งนี้ เนื่องจากรอผลประเมินคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ มีผลการประเมิน คือ หน่วยงานที่ “รับรองมาตรฐาน” ๖ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕๐) และหน่วยงานท่ี “ไม่ได้
รับรองมาตรฐาน” ๖ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕๐) 



 
 
 

- ๒๒ -

ผลประเมินคุณภาพภายใน 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า (สมศ.) ตัวบ่งชี้  

(๑-๑๑) ระดับคุณภาพ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ (๑-๑๕) ระดับคุณภาพ 

การรับรอง 
มาตรฐานคุณภาพ 

๑. วิศวกรรมศาสตร์ * ๔.๖๓ ดีมาก ๔.๕๑ ดี รับรองมาตรฐาน 

๒. วิทยาศาสตร์ * ๔.๔๕ ดี ๔.๓๙ ดี รับรองมาตรฐาน 

๓. เภสัชศาสตร์ ๔.๓๔ ดี ๔.๓๓ ดี รับรองมาตรฐาน 

๔. เกษตรศาสตร์ * ๓.๗๓ ดี ๓.๘๕ ดี รับรองมาตรฐาน 

๕. บริหารศาสตร์ * ๓.๖๖ ดี ๓.๕๔ ดี รับรองมาตรฐาน 

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
และการสาธารณสุข 

๓.๖๖ ดี ๓.๖๗ ดี รับรองมาตรฐาน 

๗. ศิลปประยุกต์และ 
การออกแบบ * 

๓.๖๕ ดี ๓.๓๓ พอใช้ ไม่รับรองมาตรฐาน 

๘. ศิลปศาสตร์ * ๓.๓๘ พอใช้ ๓.๓๙ พอใช้ ไม่รับรองมาตรฐาน 

๙. นิติศาสตร์ ๓.๑๓ พอใช้ ๓.๑๐ พอใช้ ไม่รับรองมาตรฐาน 

๑๐. รัฐศาสตร์ ๒.๖๓ พอใช้ ๒.๘๑ พอใช้ ไม่รับรองมาตรฐาน 

๑๑. พยาบาลศาสตร์ ๑.๔๘ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน ๑.๙๗ 
ต้องปรับปรุง ไม่รับรองมาตรฐาน 

๑๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้  
ณ จ.มกุดาหาร 

๑.๑๔ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๑.๒๕ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ไม่รับรองมาตรฐาน 

หมายเหตุ  การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ ยังไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑-๑.๒.๓ และ ๕.๓.๓.๑-๕.๓.๓.๒ โดยมีการตัดออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร 
 * หมายถึง หน่วยงานที่ยังไม่ได้นําผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๙.๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยกองแผนงาน และอาจมีผลต่อคะแนนการ

ประเมินภายในได้ 

  ๓) ผลประเมินฯ รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. ประเมินตามตัวบ่งชี้ประกัน -    
คุณภาพภายในของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัย
ต้องรายงานในระบบ CHE QA ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

ผลประเมินคุณภาพภายใน 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับคุณภาพ 
๑. วิทยาศาสตร์ * ๔.๕๓ ดีมาก 
๒. เภสัชศาสตร์ ๔.๕๒ ดีมาก 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ * ๔.๔๘ ดี 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๔.๑๗ ดี 
๕. เกษตรศาสตร์ * ๔.๐๓ ดี 
๖. บริหารศาสตร์ * ๓.๘๗ ดี 
๗. ศิลปศาสตร์ * ๓.๘๔ ดี 
๘. รัฐศาสตร์ ๓.๖๐ ดี 
๙. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ * ๓.๕๕ ดี 
๑๐. นิติศาสตร์ ๓.๔๑ พอใช้ 
๑๑. พยาบาลศาสตร์ ๒.๕๗ พอใช้ 
๑๒. ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ณ จ.มุกดาหาร ๒.๑๑ ต้องปรับปรุง 



 
 
 

- ๒๓ -

หมายเหตุ  การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ ยังไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑-๑.๒.๓ และ ๕.๓.๓.๑-๕.๓.๓.๒ โดยมีการตัดออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร 
 * หมายถึง หน่วยงานที่ยังไม่ได้นําผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๙.๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยกองแผนงาน และอาจมีผลต่อคะแนนการ

ประเมินภายในได้ 

 ๓.๑.๒ ระดับหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๔ องค์ประกอบ 
๗  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑ ตัวบ่งชี้ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยภาพรวมหน่วยงาน
สนับสนุนฯ มีผลการประเมินอยู่ระดับคุณภาพ “ดี” ทั้ง ๓ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 

ผลประเมินคุณภาพภายใน 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า สกอ.  

(๗ ตัวบ่งชี้) 
สมศ.  

(๑ ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจฯ * 

สกอ.+ สมศ. ระดับคุณภาพ 

๑. สํานักวิทยบริการ* ๔.๑๔ ๓.๙๗ ๔.๓๓ ๔.๑๒ ดี 
๒. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ* ๔.๔๓ ๔.๑๗ ๔.๐๓ ๔.๔๐ ดี 
๓. สํานักงานอธกิารบดี* ๔.๒๙ ๓.๖๑ ๔.๔๕ ๔.๒๐ ดี 

หมายเหตุ * จํานวนตัวบ่งชีเ้ฉพาะของหน่วยงานตามภารกิจฯ (สน.วิทยฯ ประเมิน ๑๕ ตัวบ่งชี/้ สน.คอมฯ ประเมนิ ๕ ตัวบง่ชี้/ สนอ.ประเมิน ๗ ตัวบง่ชี้) 
 

 ๓.๒ ตัวบ่งชี้ทีต้่องปรับปรุงพัฒนาในภาพรวม 
  หลักการเลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนา โดยเลือกจากค่าร้อยละของหน่วยงานที่มีค่าคะแนนประเมิน
ตํ่ากว่า ๓.๕๑ คะแนน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ตัวบ่งชี้ที่คะแนนต่ํากว่า ๓.๕๑ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ร้อยละคณะที่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ๘๓.๓๓ (๑๐ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ๘๓.๓๓ (๑๐ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) ๘๓.๓๓ (๑๐ หน่วยงาน) 

  ๓.๒.๒ ตัวบ่งชี้ที่คะแนนต่ํากว่า ๓.๕๑ ระหว่างร้อยละ ๕๐-๘๐ 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ร้อยละคณะที่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕๐ (๖ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๙.๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ (สมศ.๓) 

๕๗.๑๔ (๔ หน่วยงาน จาก ๗ หน่วยงาน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๙.๕ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔) ๗๕ (๙ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕) ๕๐ (๖ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) ๕๐ (๖ หน่วยงาน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓.๒ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.๙) 

๖๖.๖๗ (๘ หน่วยงาน) 

  

  ๓.๓ ตัวบ่งชี้ที่รอผลการดําเนินงาน/ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
 ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีบางตัว
บ่งชี้ที่ยังไม่สามารถนําเสนอในการประเมินคุณภาพภายในได้ ดังนี้ 

 



 
 
 

- ๒๔ -

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด สถานะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๙.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.๒) 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับกอง
แผนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.๑๖.๑) รอผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๒ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.๑๖.๒) รอผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ.๑๗) 

รอผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓.๓.๑-๕.๓.๓.๒ การชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมฯ  
(สมศ.๑๘.๑-๑๘.๒) 

รอผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
 ๑. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 ๒. ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในภาพรวม 
 ๓. ตัวบ่งชี้ที่รอผลการดําเนินงาน/ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 

  ๕.๒  การแตง่ตั้งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ัง

ผู้ อํ านวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคือนายมงคล  ปุษยตานนท์  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต้ังแต่วันที่ ๓๐  มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๔๙  

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

 ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  
สุทธิพินิจธรรม  จะครบกําหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งในการวาระต่อไป ดังนี้ 

๑.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข    กรรมการ 
     อธิการบดี 



 
 
 

- ๒๕ -

๓.  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล    กรรมการ 
     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๔.  นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์     กรรมการ 
     คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๕.  รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร    กรรมการ 
     ประธานสภาอาจารย์ 

 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 
 

  ๕.๔  คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆได้กําหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันได้
ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้
อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
                  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบ
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินระดับ
คณะ/สํานัก ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ และการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปรับปรุงและ
พัฒนาในรอบปีการศึกษา/ปีงบประมาณถัดไปในระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระดับมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕          
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  คือ  

๑. ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.  

๒. กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย ๕ คน โดยเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐  

๓. กรรมการประเมินฯจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.   
                  ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมหาวิทยาลัย  พิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสกอ. และบางท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย 
- กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  



 
 
 

- ๒๖ -

   มติท่ีประชมุ :  รับทราบ 
 
  ๕.๕ รายงานประจําป ี
    ๕.๕.๑ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร ์
   นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๘๑,๘๐๐ บาท และ ๑๗,๘๕๘,๖๐๐ บาท ตามลําดับ ได้ดําเนินงานตาม        
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. การจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท 
และเอก จํานวน ๕ หลักสูตร ระดับปริญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาบริหารองค์การ สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาโท ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก         
สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๐๑๙ คน ปริญญาตรี ๙๔๕ คน ปริญญาโท 
๗๔ คน  และมีบัณฑิตที่จบและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ทั้งสิ้น ๔๑๕ คน  
แบ่งเป็น  ระดับปริญญาตรี ๔๐๒ คน ระดับปริญญาโท ๔ คน  และระดับปริญญาเอก ๙ คน  โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๔  มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษา จํานวน ๗  ทุน 
  ๒. การวิจัยคณะรัฐศาสตร์ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  จํานวนเงินทั้งสิ้น ๗,๑๒๓,๘๖๔ บาท ๕ โครงการ และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เป็น
รูปของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวม ๑  
เรื่อง 
  ๓. การบริการวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะได้รับงบประมาณสนับสนุน  จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการ
เผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ  โครงการประชาธิปไตยแข็งแรง 
 

   ๕.๕.๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ สาํนกัวิทยบริการ 
   นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน เสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของสํานักวิทยบริการ ด้วยสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพ
ออกเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทํารายงานประจําปีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
สํานักวิทยบริการ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน การแบ่งส่วนราชการ บุคลากร บริการ
ของสํานักวิทยบริการ ผลการดําเนินการด้านต่างๆ สถิติ กิจกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม และการ



 
 
 

- ๒๗ -

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการในโอกาส
ต่อไป 
  จากผลงานที่ปรากฏในรายงานประจําปีฉบับนี้ถือได้ว่าเกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ บุคลากร 
สํานักวิทยบริการ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมา  
  

มติท่ีประชุม :  รับทราบและใหน้ําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 

๕.๖ การอบรมภาษา สังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนระยะสั้น 
การศึกษา ๒๕๕๕ 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การอบรมภาษา สังคม และวัฒนธรรม
ภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนระยะสั้น คณะศิลปศาสตร์ ได้พัฒนานโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ
แก่บุคคลทั่วไปที่เรียกว่า สาดศิลป์ Academy by UBU ซึ่งเป็นนโยบายที่คณะต้องการเปิดตัวกับบุคคลภายนอก
ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ของอาจารย์ในคณะด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งปัจจุบันมี
การต่ืนตัวมาก เรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องประชาคมอาเซียนที่จะเปิดเป็นทางการในปี ๒๕๕๘ ดังนั้นการ
จัดทําโครงการอบรมระยะสั้นด้านภาษา  สังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนจึงเป็นการสนับสนุน
เป็นประชาคมอาเซียนและการนําความรู้ของคณาจารย์สู่สังคม  
   ทั้งนี้เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในฐานะที่อาเซียนคือเวทีการเมือง  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงข้ามชาติ 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมบุคคลด้านภาษา  สังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั่วไปยังขาด
ความรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับแม่โขงแการศึกษา ๒๕๕๕ และอาเซียนและทักษะด้านภาษาเพื่อการทํางาน
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- การอบรมภาษา สังคม และวัฒนธรรมภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนระยะสั้นการศึกษา ๒๕๕๕ 
     

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

 

๕.๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องด้วย
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดริ้วขบวนแห่ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา       
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เชิญมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมถนนสายเทียน            
ณ บริเวณศาลหลักเมือง เพื่อเป็นการร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี              
พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 
 
 

- ๒๘ -

   ในการนี้ กองกลาง ได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน  งบเงินอุดหนุน แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวนเงิน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑.๑ เพื่อถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

๑.๒ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชน ให้มีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป  

๒. กิจกรรมในโครงการ 
๒.๑ การจัดขบวนเทิดพระเกียรติ ๘๕  พรรษามหาราชา ๘๐ พรรษามหาราชินี ๖๐ 

พรรษามหามกุฎราชกุมารร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยการจัดขบวนแห่ 
ประกอบด้วย ๑๑๑ คน  

๑. ขบวนอดีต อัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมือง (ตัวแทนผู้สูงวัยเมืองอุบลฯ ๓๗ คน)  
๒. ขบวนปัจจุบัน อัญเชิญธงสัญลักษณ์ สก.เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๐พรรษา (ตัวแทนวัยรุ่น–วัยกลางคน คนทํางานเมืองอุบลฯ ๓๓) 
๓. ขบวนอนาคต (ตัวแทนเด็กเยาวชนเมืองอุบลฯ ๓๗ คน) อัญเชิญธงสัญลักษณ์ ม.ว.ก. 

เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุ 
๖๐ พรรษา 

๒.๒ นิทรรศการ ๑๑๑ ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม งามล้ําเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาว
อุบลฯ ในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ บริเวณศาลหลักเมือง ประกอบด้วย 

๑) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจที่ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินมา  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  รวม ๙ ภาพ  

๒) ภาพถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๓๐ ภาพ 
๓) หลักศิลาจารึกจําลอง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี  ต้ังแต่โบราณถึงปัจจุบัน รวม ๓  หลัก 
๔) จัดฉายภาพวีดีทัศน์ เรื่องราวเกี่ยวกับการทําต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

ความยาว ๑๑๑  นาที 
 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๒๙ -

๕.๘ รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และบคุลากร ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

นายครรคิด เครือวัลย์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานพัฒนานักศึกษานําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ระหว่างเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม          พ.ศ. ๒๕๕๕ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการส่งเสริมให้ชมรมต่างๆ 
และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง
ในด้านสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์          ๕ ประการ  ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ งานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมการทํากิจกรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า รวม ๙  โครงการ (ไม่รวมโครงการที่ดําเนินการโดย
ชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา) 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

๕.๙ การแตง่ตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับวา่ด้วยวินยันักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
   นายครรคิด  เครือวัลย์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานพัฒนานักศึกษานําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ด้วยงานกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชานีที่๑๐๙๒/๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มี
อํานาจหน้าที่จัดทําร่างข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พร้อมคําช้ีแจงเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้การพิจารณาจัดทําข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษานั้น ให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และ
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 

   มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๕.๑๐ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามพระราชดําริในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้า            
การดําเนินงานตามพระราชดําริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามที่โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานใน ๔ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการาสํารวจเก็บ



 
 
 

- ๓๐ -

รวบรวมพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และ ๔) 
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืช รวม ๙  โครงการ ดังนี้ 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ พ้ืนที่ดําเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๑ กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

  ๑.๑ โครงการการสํารวจและ
รวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง  ๑๐๐,๐๐๐ 

  ๑.๒ โครงการการสํารวจและจัดทํา
แผนที่พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ร่องก่อและหนองกระทา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
จัดทําพิพิธภัณฑ์และสํารวจ 
จัดทําพิกัด  

๒๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  

๒.๑ โครงการการเก็บรักษา
พันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้
สกุลม้าว่ิง 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ต้นพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าว่ิง  ๑๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ การเพาะเมล็ดเพื่อการ
ขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์
กล้วยไม้ป่า 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ต้นกล้วยไม้สกุลช้าง ๑๓๐,๐๐๐ 

๒ 
  
  
  

๒.๓ โครงการการปลูกและขยายพันธุ์
บัวในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปลูกบัว จัดนิทรรศการ  ๑๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  ๓ 
๓.๑ โครงการศึกษาพรรณไม้พื้นล่าง
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ระยะที่ ๒ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นล่าง ๘๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๔.๑ โครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้
แดงอุบล 

โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่อําเภอ   
วารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี/โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

 เกิดการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ๑๐๐,๐๐๐ 

๔.๒ โครงการค่ายอนุรักษ์ป่าสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ร่องก่อและหนองกระทา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

เยาวชนเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์ป่า 

๑๔๐,๐๐๐ 

๔ 
  
  

๔.๓ โครงการสวนบัวเฉลิมพระ
เกียรติ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

แสดงพันธุ์บัว    ๑๓๐,๐๐๐ 

  รวม  ๙  โครงการ  (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ๑,๐๘๐,๐๐๐
 



 
 
 

- ๓๑ -

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่างสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการร่วมให้ทุนปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
เสนอให้มหาวิทยาลัยร่วมทุนในการสนับสนุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝ่ายละ
เท่ากัน  ภายใต้การร่วมทุนดังกล่าว  สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิเสนอหลักสูตรปริญญาเอกที่ต้องการพัฒนามาให้ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พิจารณาและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  
ตลอดจนโจทย์วิจัย  ทั้งนี้หากสนใจร่วมทุนให้แจ้งจํานวนทุนและสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนาภายในวันที่ ๑๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และงบประมาณที่ใช้  
  

                   มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้แจ้งคณะเพื่อพิจารณารายละเอียดการร่วมให้ทุนปริญญาเอก               
กาญจนาภิเษกระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  
  ๖.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 
  นายครรคิด  เครือวัลย์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานพัฒนานักศึกษา นําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และได้แจ้งเวียนให้คณะ หน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบ
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษาและโครงการรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ได้ประชุมร่วมกันในการกําหนดแผนงานและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์ 
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 
  ๑. ขอความร่วมมือจากบุคลากร และนักศึกษาในการปฏิบัติตามประกาศ 
  ๒. ผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาลงโทษตามประกาศฯ 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 
 
 

- ๓๒ -

  ๖.๓ โครงการลูกช้างน้าวอุ้มพระขึ้นภูผาเจี้ย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕            
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร   

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบโครงการลูกช้างน้าว
อุ้มพระขึ้นภูผาเจี้ย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร สืบเนื่องจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ได้มีมติเพิ่มเติมให้วิทยาเขต
มุกดาหารพิจารณาจัดทําโครงการเพิ่มให้เกิดความมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของที่จะร่วมในการ
พัฒนาทํากิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น  วิทยาเขต
มุกดาหาร ได้จัดทําโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและลูกช้างน้าวอุ้มพระขึ้นภู(ผาเจีย) ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ในวันพุธที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขต
มุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของที่ต้ังอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา ณ  ถ้ําภูผาเจีย อําเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนาการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างขวัญกําลังใจ ในการทํางาน การศึกษา
หาความรู้ มีความผูกพันและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ทั้งนี้จะมีกิจกรรม ๓ กิจกรรม  
คือ 

๑. การปลูกต้นไม้ร่วมกันบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา มหาราชา 
๒. กิจกรรมลูกช้างน้าวอุ้มพระขึ้นภู (ผาเจีย) 
๓. พิธีเบิกเนตรพระพุทธปทุมมุกดานพรัตน์ 
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๖.๔ รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ได้
ดําเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหา
กฎหมายระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน ๒ ทีมๆละ ๓ คน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 



 
 
 

- ๓๓ -

  ทีมที่ ๑  ได้รับรางวลัชนะเลิศ  ได้แก่ 
๑. นายธีรนันท์          วงศ์จอม  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
๒. นายประสานศิลป์   พันธ์ศิร ิ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
๓. นายวีรชาติ           หวินคํา  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 

ทีมที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ  ได้แก่ 
      ๑. นางสาวจิรายุ         สุขนา   นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
      ๒. นางสาวพิจิตรา       รัตนประภา  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
      ๓. นางสาวเนตรดาว    ลิ้มวงษ์ทอง  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  
 

  โดยทั้ง ๒ ทีม ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ              
ณ  สํานักงานศาลยุติธรรม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕     
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานผลการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาค  
 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
   ๖.๕ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔               
โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๕๔  

   มติท่ีประชุม : รับทราบโดยให้แจ้งคณะ/สํานัก ในกรณีที่เป็นการข้อมูลเก่ียวกับพันธุ์ไม้ใน
พื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๒ หากนําไปดําเนินการในทางการค้าให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ 
 
 

   ๖ .๖ ขออนุมัติแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม  

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา  ด้วยโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์การจัดการ
ความรู้  สํานักงานอธิการบดี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณ
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รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓๑,๒๓๓.- บาท ซึ่งสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) บันทึกข้อความโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๑๕๔๒ ลงวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์
เชื้อพันธุกรรม UBU-๑๑๒-๑(๓)-๑ (รายรับประเภทเงินผลประโยชน์: ข้อ ๕.๑) จํานวน ๗,๐๓๓.- บาท  

๒) บันทึกข้อความศูนย์การจัดการความรู้ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๘๗๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๕๕  เรื่อง ขอส่งเงินเข้าบรรจุแผนงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (รายรับประเภทรายได้
ค่าบริการทางวิชาการ: ข้อ ๕.๔) จํานวน ๔๘๔,๒๐๐.- บาท 

๓) บันทึกข้อความโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ที่  ศธ ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๕ สําหรับโครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทางวิชาการ: ข้อ ๕.๔) จํานวน 
๒๔๐,๐๐๐.- บาท 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ 
๕.๒ และข้อ ๕.๔ โดยที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์การจัดการความรู้  สํานักงานอธิการบดี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของ
โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์การจัดการความรู้  สํานักงาน
อธิการบดี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อจักได้นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   - พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์การจัดการความรู้  สํานักงานอธิการบดี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๗๓๑,๒๓๓.- บาท 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

  ๖.๗ เสนอชื่อคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอชื่อ
คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตามที่ได้มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีโอกาสเพิ่มพูนคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  อันจะนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
  ความในข้อ ๘  และ ข้อ ๙  แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว บัญญัติว่า 
  ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ประกอบด้วย 

(๑)  อธิการบดี  เป็นประธาน 
(๒)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เป็น กรรมการ 
(๓)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านแผนและงบประมาณ เป็น กรรมการ 
(๔)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านกฎหมาย  เป็นกรรมการ 
(๕)  คณบดีหรือผู้อํานวยการสํานัก  ที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัย จํานวน ๔ 

คน เป็นกรรมการ 
(๖)  ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน  จํานวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

  กรรมการตาม (๕) มีวาระการการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการแต่งต้ังขึ้น
ใหม่อีกก็ได้ 
  ให้อธิการบดีแต่งต้ัง  ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ คนใดคนหนึ่งเป็น
กรรมการ และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานอธิการบดีจํานวนไม่เกิน  ๒  คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่าง ให้ ก.พ.บ. ประกอบก้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งนของจํานวนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง 
  การประชุม ก.พ.บ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่
มีอยู่  ในการลงมติในเรื่องใดให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
  ข้อ  ๙  ให้ ก.พ.บ. มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร   
  (๒) จัดทําแผนงบประมาณของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละ
ปีงบประมาณ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  เสนอชื่อคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  มติท่ีประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก  ดังนี้  
๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  

 
  ๖ .๘  การขอห้องสําหรับดํา เนินกิจกรรรมการเรียน  การสอนของคณะ           
พยาบาลศาสตร์  
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ขณะนี้มีนักศึกษา ๓ ช้ันปี  โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ 
จํานวน ๕๖ คน ช้ันปีที่ ๒ จํานวน ๓๖ คน และชั้นปีที่ ๑ จํานวน ๓๕ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะมี
นักศึกษาครบ ๔ ช้ันปี โดยการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการเรียนการ
สอนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ,๓ และ ๔ จะจัดการเรียนภาคทฤษฎีในช่วงแรกก่อนส่งฝึกภาคปฏิบัติใน
โรงพยาบาลต่างๆ  ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงส่งผลต่อความจําเป็นในการใช้
ห้องเรียน 
  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีห้องเรียนภายในคณะ และไม่มีพ้ืนที่สําหรับการทํางาน การ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และตามเกณฑ์การรับรองสถานบันของสภาการ
พยาบาล อนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไปคณะจะรับนักศึกษาเพิ่มปีละ ๘๐  คนต่อเนื่อง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ขอรับการจัดสรรห้องเรียนจํานวน ๒ ห้อง ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้จํานวน ๘๐ คน          
โดยห้องดังกล่าวสามารถปรับจัดเป็นห้องสอบและห้องเรียนแบบกลุ่มได้  

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ใช้ห้อง ๔๐๑ (อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเก่า)สําหรับใช้
จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์  
 
 

  ๖.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามท่ี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  
โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือเพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่สําหรับฝึกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริการ  และวิชาด้านการท่องเที่ยว  โดยมีคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เป็นคณะหลัก              
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวทั้งในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท  อีกทั้งนักศึกษาในคณะอื่นๆ ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกงานในลักษณะที่สอดคล้อง 



 
 
 

- ๓๗ -

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  หน้า ๓  ข้อ ๙ พิจาณาเพิ่มเติมกระบวนการในการพิจารณาโดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยยึดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหลัก  
 

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ๖.๑๐ การรับชําระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรับชําระหนี้
กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  นายอภิชัย  เตชะอุบล ซึ่งเคยเป็น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ได้มีหนังสือถึงอธิการบดี แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ย่ืนฟ้องคดี
ปกครองหมายเลขดําที่ ๒๐๓/๒๕๕๒ ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อบังคับตามคําช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ให้บริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน และยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้ ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.๓๘๐๕/๒๕๕๒ ระหว่างกรมสรรพากร กับบริษัท ไทยฟากรุ๊ป 
จัดกัด นั้น  เพื่อให้ข้อพิพาทดังกล่าวระงับสิ้นไป นายอภิชัยฯ จึงได้เสนอขอชําระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยแทน
บริษัท ไทยฟากรุ๊ป จัดกัด จํานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
สามสิบหกสตางค์) โดยของดชําระดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยจะต้องยื่นคําร้องเพื่อขอถอนฟ้องคดีปกครองดังกล่าวต่อไป    
  และเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย จึงได้เสนอเรื่องขออนุมัติ
จากอธิการบดี ในการขอหารือต่อกรมบัญชีกลาง ก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือที่              
ศธ ๐๕๒๙/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมา กรมบัญชีกลางโดยรองปลัดกระทรวงการคลัง 
(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)  ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/๑๒๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิการบดี 
แจ้งการตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า 
   ๑. กรณีที่มหาวิทยาลัยย่ืนคําขอรับชําระหนี้ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ในคดีที่
บริษัท ไทยฟากรุ๊ป จัดกัด ถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องให้ล้มละลายและศาลล้มละลายได้มีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดนั้น เห็นว่า การเสนอขอชําระหนี้ของ บริษัท ไทยฟากรุ๊ป จัดกัด เป็นการตกลงกันนอกศาล เพี่อมีผลให้
มหาวิทยาลัยถอนคําขอรับชําระหนี้ เป็นเรื่องที่ไม่อาจกระทําได้ เพราะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาลและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้มหาวิทยาลัยประสานขอความเห็นจากพนักงานอัยการ
เจ้าของสํานวนต่อไป 



 
 
 

- ๓๘ -

   ๒. กรณีนายอภิชัย  เตชะอุบล ขอชําระหนี้แทนบริษัทไทยฟากรุ๊ป จัดกัด นั้น เห็นว่า เป็นเรื่อง
ที่บุคคลภายนอกสอดเข้าชําระหนี้ให้มหาวิทยาลัยแทนบริษัทไทยฟากรุ๊ป จัดกัด และยิมยอมชําระเงินเต็มตาม
จํานวนที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาด โดยของดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
มากกว่าที่จะต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องและบังคับคดีตามคําพิพากษา แต่อย่างไรก็ตาม ค่าป่วยการและ
ค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ จํานวน ๑๐๖,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินของทางราชการ ฉะนั้น จึงไม่สามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ได้ 
   จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประนีประนอมยอมความกับ
บุคคลภายนอกได้ หากมีการเสนอขอชําระเงินเต็มจํานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้า
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์) พร้อมค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ จํานวน 
๑๐๖,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยงดดอกเบี้ยทั้งหมด และต้องชําระให้เสร็จสิ้น
ครั้งเดียวภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีคํายินยอม และเมื่อได้รับชําระเงินทั้งหมดครบถ้วนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงจะถอนฟ้องคดีบริษัทไทยฟากรุ๊ป จัดกัด ในศาลปกครองนครราชสีมาและถอนคําขอรับชําระหนี้
ในคดีล้มละลายได้  
 

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายของทางราชการ ตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ และอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓    ก่อนที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
อธิการบดีจึงได้สั่งการให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ขอเรียนว่า บริษัทไทยฟากรุ๊ป จัดกัด มียอดหนี้ที่
จะต้องชําระให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๓๗,๔๑๓.๓๕ บาท (สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สี่ร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) และอยู่ในสถานะของบุคคลล้มละลาย ตามคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ
ศาลล้มละลายกลาง การที่จะได้รับชําระหนี้เต็มจํานวนจากบริษัทไทยฟากรุ๊ป จัดกัด ย่อมเป็นการยาก เพราะมี
เจ้าหนี้รายหลาย และจะต้องเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ครบทุกราย  
   ด้วยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงใคร่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการรับชําระหนี้จากนายอภิชัย เตชะอุบล โดยงดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด รวม ๒ จํานวน คือ เงิน
ผิดสัญญาก่อสร้างอาคาร จํานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท และเงินค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ จํานวน 
๑๐๖,๒๕๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๖,๐๒๖.๓๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันยี่สิบหกบาท
สามสิบหกสตางค์) ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและการดําเนินการของโครงการจัดต้ังกองกฎหมายใน
ขั้นตอนต่อไป 



 
 
 

- ๓๙ -

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับชําระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความ
รอบคอบในการพิจารณาและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 

  ๖.๑๑ ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพ้นจาก
ตําแหน่ง และแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารฺย์วรรณวไล  
อธิวาสน์พงศ์ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  นั้น ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารฺย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ได้ขอลาออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าว ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จึงมี
มติให้ผู้ช่วยศาสตราจารฺย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ พ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ และแต่งต้ังให้  นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

 

  ๖.๑๒ โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุรินทร์  
  นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัด
สุรินทร์  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอโครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ             
เป็นเงิน ๑,๖๓๘,๓๔๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  
เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ณ พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่  
๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นั้น 
  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการดําเนินโครงการในด้านแบบรูปรายงานของอาคารที่จะทําการก่อสร้าง คือ อาคารศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ หลังที่ ๒ (งบประมาณค่าก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โดยมหาวิทยาลัยจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพื่อการออกแบบ
อาคารเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๐ ล้านบาทแรก คิดเป็นค่าจ้างออกแบบ  
ร้อยละ ๒ และงบประมาณค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ  คิดเป็นค่าจ้างออกแบบ ร้อยละ ๑.๗๕) 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานหารือการวางแผนการของบประมาณ กับสํานัก
งบประมาณต่อไป  



 
 
 

- ๔๐ -

  ๖.๑๓ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
กับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยกระทรวงการ
ศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้แจ้งความประสงค์ผ่านคณะกรรมการดําเนินการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานทุน ประจําปี ๒๕๕๖ ในสาขา และระดับต่าง ๆ โดยในเบื้องต้น ทาง
โครงการดังกล่าว ได้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการมายัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการมอบ
ทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๑) ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง     ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน 
๓) ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา   ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๔) ค่าประกันสุขภาพ    อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๕) ค่าต่อ VISA     ตามท่ีจ่ายจริง 
๖)  หอพัก      ระดับปริญญาตรีพักหอพักนักศึกษาของ 

  มหาวิทยาลัย และได้รับการยกเว้นค่าที่พัก                        
             ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนงานอาจจัดหาที่พัก 
            ภายนอก และจ่ายค่าที่พักภายนอกได้ตามความ 
            เหมาะสม 

  ๗) ค่าแรกมาถึง (Settle-down allowance) ๖,๐๐๐ บาท (จ่ายครั้งเดียว) 
ซึ่งต่อมา งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทําหนังสือและแจ้งเวียนไปยังคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพื่อสอบถามความสนใจในเบื้องต้นในการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวโดยใช้เงินรายได้ของคณะ 
โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ งานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากทางคณะเกษตรศาสตร์ ว่า ทางคณะ
เกษตรศาสตร์ ประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท จํานวน ๑ ทุน โดย ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ไปเข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนพระราชทานฯ ปี ๒๕๕๖ ตามคําเชิญของ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมราชองครักษ์ กรุงเทพมหานคร   
ซึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อในที่ประชุมในเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังกล่าว โดย พลเอกวาภิรมย์  มนัสรังสี ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้สถาบันการศึกษาต่างๆ             
ที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ได้จัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ เรื่องการถวาย








