
 
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  
วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 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. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๗ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๐. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นางวัชรี หาทองคํา กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๕. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มโนรมย ์ กรรมการ 
๑๗. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกุล กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
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๒๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ      

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

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย ติดราชการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายตรีเนตร สาระพงษ์ ติดราชการ 
๓. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง  
นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ ติดราชการ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี   แก้วระหัน  
๓. รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   

คณะรัฐศาสตร ์
นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร 

๔. ผู้อํานวยการกองแผนงาน นายธีระศักด์ิ เชียงแสน  
๕. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในสัดส่วน ๘๐:๒๐ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนั้น ทําให้การจัด
การศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มีปรัชญาและจุดเน้นพิเศษแตกต่างจากการจัด
การศึกษาสําหรับผู้เรียนโดยทั่วไป ได้รับผลจากประกาศฉบับดังกล่าว  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีประกาศเพิ่มเติม สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยกําหนดให้เป็น
ทางเลือกในการจัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและการใช้ผลการทดสอบทาง
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การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้คํานึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้จัดทําแนวปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษา             
ถือปฏิบัติต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัย ช้ีแจงให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และผู้ปกครองทราบถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
๑.๒ กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปี ๒๕๕๔  

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ 
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิธีเปิดอาคารและทูลเกล้าถวายเงิน โดยให้ฝ่ายประสานงานปริญญาบัตรนําแจ้ง            
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๑.๓ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งต้ังรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คือ นายสุรชัย จูมพระบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
๑.๔ การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะประชาคม 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม

รับฟังนโยบายการบริหารงานและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามโครงการผู้บริหารพบปะ
ประชาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ช้ัน ๒ อาคาร เทพรัตนสิริปภา                
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒      เรือ่งการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
หน้า ๑๙   บรรทัดที่  ๑๖   แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

หน้า  ๒๓  บรรทัดที่  ๒  แก้ไขเป็น  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอ            
ที่ประชุมเพื่อทราบ 

หน้า  ๒๘  บรรทัดที่  ๒๑ – ๒๒  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อนํากลับไปพิจารณาปรับการกําหนด อัตลักษณ์ อีกครั้งและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้กองแผนงานทําหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
   
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี – 
   
 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔ .๑ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม 
นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับ
เพิ่มเติมด้วยโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนานักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 
๗,๒๓๑,๖๐๐.- บาท ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑ .  บั นทึ ก ข้ อ ค ว า ม โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหก ร ร มภ าคที่ ๗                
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๑.๑/๐๕๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริหารโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (NEC) (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทางวิชาการ : ข้อ ๕.๔) จํานวน ๑๒๐,๗๕๐.- บาท 

๒ . บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า คที่ ๗                
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๑.๑/๐๕๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริหารโครงการผู้นําโซ่อุปทานใน
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทางวิชาการ :ข้อ ๕.๔) จํานวน ๘๐,๐๐๐.- 
บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

๓. บันทึกข้อความโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๔๕๒ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๖ สําหรับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทางวิชาการ :ข้อ ๕.๔) จํานวน ๘๗๕,๐๐๐.- บาท 
(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔. บันทึกข้อความสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/๑๖๐๑ ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติต้ังรหัสงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทาง
วิชาการ : ข้อ ๕.๔) จํานวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 

๕. บันทึกข้อความสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/๑๖๐๒ ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติต้ังรหัสงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ (รายรับประเภทรายได้อ่ืน : ข้อ ๕.๔) 
จํานวน ๘๕๐.- บาท  

๖. บันทึกข้อความคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๗๕๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม               
พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการ
ทางวิชาการ : ข้อ ๕.๔) จํานวน ๑,๗๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๗. บันทึกข้อความสํานักงานพัฒนานักศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๑/๓๒๘๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรับฝากโครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการครั้งที่๑๗              
(รายรับประเภทรายได้อ่ืน : ข้อ ๕.๔) จํานวน ๑๗๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๘. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๕๒๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม              
พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (รายรับประเภทรายได้ค่าบริการ
ทางวิชาการ : ข้อ ๕.๔) จํานวน ๓,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

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

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๗ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๑,๖๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาท) 

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอให้กองแผนงาน
ตรวจสอบสังกัดของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ 
 

 

       ๔.๒ กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง) 
   นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบ
งบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ปรับปรุง) จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๑,๑๓๖,๖๓๓,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสามสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน            
จํานวน ๖๓๘,๐๓๒,๓๐๐.- บาท (หกร้อยสามสิบแปดล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)และเงินรายได้
จํานวน ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐.- บาท  (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

จากข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาดูงาน แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบ 
UBUFMIS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่า ควรจําแนกลักษณะของแผน
งบประมาณรายจ่าย เป็น  ๒ ลักษณะ ดังนี้ (สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๒ วิธีการงบประมาณ) 

 (๑) แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย: เป็นแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในลักษณะเงิน
ผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเงินรายรับจากการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (ให้บันทึกต้ังแผน
งบประมาณรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ภายใต้ระบบวางแผนงบประมาณ โดยกองแผนงานและคณะ/
หน่วยงาน)  

 (๒) แผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารงบประมาณ: เป็นแผนงบประมาณรายจ่าย 
สําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายนอก หรือมีลักษณะการดําเนินงาน หรือการเบิกจ่าย
เป็นการเฉพาะ เพื่อบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้แผน
งบประมาณส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบกับแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
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โดยสามารถขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย(ให้บันทึกต้ัง
แผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ภายใต้ระบบงบประมาณ โดยกองคลังและคณะ/หน่วยงาน) 

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
สภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกปรับลดงบประมาณในส่วนงบลงทุน รายการก่อสร้างผูกพัน               
๒ รายการ ดังนี้ 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา จากเดิม ๖๕,๔๒๘,๗๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้าน
สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท) เป็น ๓๔,๑๓๙,๓๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก่าพันสามร้อย
บาท) ลดลง ๓๑,๒๘๙,๔๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท) 

- อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิม ๕,๒๘๔,๕๐๐.- บาท  
(ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ลดลง 
๓๓๔,๕๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ส่งผลให้ยอดงบประมาณงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คงเหลือ เท่ากับ ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาท) 

เพื่อให้แผนงบประมาณรายจ่าย ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับความเป็นมา/ข้อเท็จจริง/ปัญหา จาก
รายละเอียดตามข้อ (๑) – (๓) ข้างต้น สามารถจําแนกแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   - พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง)จํานวน ๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐.- บาท        
(หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท) 

 มติท่ีประชุม:  เห็นชอบ 
 
 

๔ .๓  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  – ๒๕๕๘             
คณะบริหารศาสตร์ 

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับ
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ คณะบริหารศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
แผนการรับนักศึกษา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางคณะบริหารศาสตร์ ได้พิจารณายอดการรับนักศึกษาใหม่ ดังกล่าวแล้วพบว่า 
แผนการรับนักศึกษาใหม่ของคณะตามจํานวนที่บรรจุในแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกล่าว จะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานหลายๆ ด้าน ดังนี้   



 
 
 

- ๘ -

๑. งบประมาณรายรับของคณะลดลงกว่า ๑๐ ล้านบาท  ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินงานของคณะ
ในอนาคต 

๒ . คณะยังประสบปัญหานักศึกษาตกออกในเปอร์เซ็นต์ที่สูง คือประมาณร้อยละ ๒๐                
ของนักศึกษาคงอยู่ 

๓.  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CP ALL ทําให้ต้องมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๔. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  โดยวิธีการเทียบโอน  ภาคปกติ 
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  คณะบริหารศาสตร์  จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙  เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของคณะต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 
   - ให้การอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา  ๒๕๕๖–๒๕๕๙ คณะบริหารศาสตร์  
             

มติ ท่ีประชุม  : อนุ มั ติปรับแผนการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  – ๒๕๕๘                 
คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๓ สาขาวิชา คือ การจัดการการตลาด การจัดการธุรกิจบริการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ  

 
 

๔.๔ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการด้านแผนงบประมาณ การเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนั้น  
  ๑.หน้า ๒ ข้อ ๗ แหล่งรายได้และทรัพย์สินของกองทุน ข้อย่อย(๒)เป็น “เงินร้อยละ ๖๐ ของค่า
บริหารงานวิจัยหรือเรียกอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยหักไว้ หรือได้รับจากเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย” 
  ๒. หน้า ๒ ข้อ ๘ ขอเปลี่ยนสดัส่วนในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
   ๒.๑ ปรับสัดสว่นเงินสํารองจากร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๐ ยกเว้นแหลง่รายได้จาก 
ข้อ ๗ (๑)  
   ๒ .๒ แก้ไขข้อความข้อ ๘ เป็น “หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน ให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารกองทุนดังนี้ จัดสรรงบประมาณร้อยละ ๑๐        
เป็นเงินสํารอง และร้อยละ ๙๐ สําหรับบริหารจัดการ  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย และส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย โดยคณะกรรมการพิจารณาสัดส่วนตามความเหมาะสม” 



 
 
 

- ๙ -

  ๓. หน้า  ๓  ข้อ  ๙  คณะกรรมการเสนอให้คงไว้ ข้อ (๑) – (๓) และข้อ (๕) โดยตัดข้อ (๔) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการบริหารกองทุนวิจัยเป็นการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายในภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่
ปรึกษางานวิจัยซึ่งเบื้องต้น  คณะกรรมการบริหารงานกองทุนวิจัยฯ เสนอ 
  (๑) ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ผู้อํานวยการคลังสมองของชาติ 
  (๒) ดร. สีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝ่าย ๔ 
ชุมชนสังคม 
  (๓)  นางสาวกาญจนา ทองทั่ว  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มูลนิธิ
ประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
  (๔) นายชวลิต  องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษา  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  
  (๕)  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่  ๗ 
  (๖)  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี 
  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  เสนอหน้าที่  คือ ให้ข้อเสนอแนะกําหนดนโยบาย ทิศทางของกองทุน
วิจัยและแนะนํา  ส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการเติมโตของกองทุนวิจัย 
  สําหรับกรรมการในข้อ (๒) เปลี่ยนเป็น “รองอธิการบดีที่ดูแลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”         
ข้อ (๕) เปลี่ยนเป็น “หัวหน้าโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ  เป็นกรรมการและเลขานุการ” และยกเลิกการ
กําหนดวาระในตําแหน่ง ข้อ  ๑๐  ของบุคคลในข้อ  (๕) 
ประเดน็เสนอให้ที่ประชุมเพือ่พิจารณา  
  -  การขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นํากลับไปแก้ไขและยกร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอ               
ที่ประชุมในครั้งต่อไป 

 

 
 

๔.๕  ข้อตกลงการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
หน่วยงานภายนอก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ข้อตกลงการสนับสนุน
ทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนภายนอก  โดยในการอนุมัติทุน
สนับสนุน ที่เป็นทุนวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอืน่ๆ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน (ยกเว้นทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ที่กําหนดให้
สถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนร่วมกับคณะ/วิทยาลัยของนักวิจัย ในสัดส่วนไม่เกิน  
๕๐:๕๐ ) นั้น 



 
 
 

- ๑๐ -

บัดนี้มีผู้เสนอขอทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นทุนร่วมระหว่าง สกว. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสถาบันต้นสังกัดของผู้ขอทุน 
จํานวน ๔ โครงการ จํานวนงบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) 

ในการนี้  โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงในการ
ร่วมทุนของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและอาจารย์รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา หากโครงการวิจัยผ่านการประเมินจาก สกว. แล้ว และขอพิจารณาข้อตกลงในการร่วม
สนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

  - ข้อตกลงในการร่วมทุนของสถาบันต้นสังกัดของผู้ขอทุนกรณีโครงการได้รับการสนับสนุนทุน
จาก สกว.แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย สกว.สกอ.และสถาบันต้นสังกัดนักวิจัย จะจัดสรรทุนให้โครงการละ         
ไม่เกิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท) ในการสนับสนุนทุนดังกล่าว ขอเสนอที่ประชุมใช้แนวทางเดียวกับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ คือ มหาวิทยาลัยร้อยละ ๕๐ คณะต้นสังกัด ร้อยละ ๕๐ 
สําหรับการแบ่งจ่ายรายปีให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สกว.  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบมอบสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาจัดทําขั้นตอน         
การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย            
ทั้งนี้ขอให้คณะพิจารณากําหนดทิศทางการดําเนินงานวิจัยของคณะในแต่ละรอบปี  

 

 
๔.๖  ทบทวนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ 

ผลการนํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กําหนดการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการช้ีนํา ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน โดยกําหนดประเด็นการดําเนินงานไว้ ๓ ด้าน คือด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ โดยสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย นั้น จากผลการดําเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ พบว่า มีปัญหาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากมีประเด็นการดําเนินงานแยก
ย่อยมากเกินไป แต่ละคณะมีการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ทําให้มีผลกระทบของการดําเนินงานในวงกว้าง  
  จากปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เชิญรองคณบดี            
ที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพจาก
ภายนอกรอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผลการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑๘ โดยขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการกําหนดประเด็นการดําเนินงานที่ชัดเจนเพียง
เรื่องเดียว ให้ทุกคณะ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซึ่งจะก่อประโยชน์แก่บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป     



 
 
 

- ๑๑ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-ทบทวนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นําป้องกัน

หรือแก้ปัญหาของสังคม   
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้สํานักงานส่งเสริมบรารงานวิจัยฯ กําหนดให้มีการประชุมเพื่อ
ทบทวนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการนํา ป้องกันหรือแก้ปัญหา
ของสังคม สรุปผลจากการประชุมเพื่อจัดทําแผน ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้ครบถ้วนทั้ง
สามด้าน  

 

๔ .๗ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ ฉบับ 
  นางวัชรี  หาทองคํา ตําแหน่งนิติกร โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา (ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ                 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เ รื่ อง  การให้ เ งินรางวั ลบทความ วิชาการ                
คณะวิทยาศาสตร์ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ         

การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น 

คณะวทิยาศาสตร์ 
๖. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานของสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์  
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติในประเทศ  
๘. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบ 

Oral Presentation ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๙. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์  
  โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑) เพื่อเป็นการแสดงหมวดหมู่การใช้เงิน โดยประกาศลําดับที่ ๑-๓ เป็นการขออนุมัติใช้เงิน
รายได้ ส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์ สําหรับ ลําดับที่ ๔-๙ เป็นการขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ 



 
 
 

- ๑๒ -

(๒) เพื่อเป็นหลักฐานสําหรับเป็นเอกสารการเงินของหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ นําไปปรับแก้ไขและมอบโครงการจัดต้ังกอง
กฎหมาย ตรวจสอบระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ และปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง  

  
 
 

  ๔.๘ ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงาน 
ป.ป.ช.มีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการกําหนดจํานวนแห่ง
และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้เป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าว รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  หากพิจารณาตามนัยของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกําหนด
จํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
มีประเด็นที่ควรพิจารณาประกอบเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้น ๒ ประเด็น คือ 

๑. ตําแหน่งที่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว 
- ได้แก่ ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ข้อกําหนดเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งและคุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
   ๒.๑) ความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดไว้ว่า 
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
   ๒.๒) ความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดคุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย 
ไว้ดังนี้  
   (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 



 
 
 

- ๑๓ -

   (๒) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแกห่น้าที่  
   (๓) ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   ๒.๓) ความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 
   (๑) สามารถอทุิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าที่ 
   (๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมอันเป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (๓) มีวิสัยทศัน ์มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   (๔) มีความสนใจและให้ความสําคัญในงานวิชาการ และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
   (๕) มีประสบการณ์และสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
   (๖) มีสถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
   (๗) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   (๘) ไม่เป็นผู้มปีระวัติด่างพร้อย หรือมีมลทนิมัวหมอง 
  โดยที่ข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยมิได้กําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น 
   

มติท่ีประชุม :รับทราบ  
 
  ๔.๙ การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) 
  ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนํามาประยุกต์ใช้ กับระบบงานต่างๆ                
ของมหาวิทยาลัย โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับดังกล่าว จะสิ้นสุดในปี                
พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลสูงสุดต่อทางราชการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ



 
 
 

- ๑๔ -

พิจารณาแนวทางการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

-  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. มอบหมายสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยกร่างแผนแม่บทฯ และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หรือ 

๒. แนวทางอื่นๆ  
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอบุคลากรจาก        
คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกําหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

 
 

  ๔.๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    

    ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๕๕  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย นายภาณุพงษ์ วันจันทึก และนายปัญญา แสนมุข วาระในการดํารง
ตําแหน่งได้สิ้นสุดลง  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  นั้น 
  ในเบื้องต้นสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๒ ท่าน  คือ รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว และผศ.ดร. ภูมิพัฒน์  แสงอุดมเลิศ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  อนุมัติแต่งต้ังบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (CIO) 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ และ              
นายวิมล แสวงวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 



 
 
 

- ๑๕ -

เพื่อชี้แจงข้อมูลในระเบียบวาระแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.๑ สถานภาพการควบคุมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมงานประสานงาน อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ (CIO) 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อให้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดํารงตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CIO) 
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. พิจารณาการขออนุมั ติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒. พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
และขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CIO) 

   มติท่ีประชุม : อนุมัติ 
 

๔.๑๒ การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน กรณีเสียชีวิต  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องด้วย          
นายพิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยืมเงินทดรองจ่ายราชการ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายในการดําเนินโครงการฯ เป็นเงินจํานวน ๙๙,๖๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน) ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กองคลัง 
รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชําระเงินอุดหนุนเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถ
ติดตามและทวงถามได้ โดยเสนอต่อ อธิการบดี แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินส่งคลัง  พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๓ 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนแนวปฏิบัติตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖             
ลงวันที่  ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒.๖ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่เบิกไปแล้ว ให้จ่าย
ภายในปีงบประมาณ  กรณีมีเงินเหลืออยู่และดําเนินการยังไม่สิ้นสุดโครงการ ให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่าง
ช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงินเหลือ  ให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  - เนื่องจากระยะเวลาการส่งเอกสารค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม เพื่อหักล้างเงินยืม           
ทดรองจ่ายราชการของโครงการฯ  ได้ล่วงเลยเงื่อนเวลาตาม ข้อ ๒.๔ หนังสือที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗  



 
 
 

- ๑๖ -

กันยายน  ๒๕๔๘  เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ๒ แนวทาง เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  แนวทางที่  ๑ ต้ังงบประมาณรายจ่ายกลางปี  โดยเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.๒๕๓๔          
ข้อ ๑๓  ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
  แนวทางที่  ๒ ให้สัตยาบัน  โดยถือว่าโครงการนี้ได้ดําเนินการถูกต้อง ครบถ้วน การให้สัตยาบัน
จะต้องมีเอกสารค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม (เพื่อการตรวจสอบของหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน) 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบตามแนวทางที่ ๒ มอบให้กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประสาน
การเงินและพัสดุของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ดําเนินการทั้งหมด โดยให้มี         
การลงนามรับรอง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 

๔.๑๓ ขอความเห็นชอบเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยทดรองจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา          
มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร) ต่อบริษัท กําจรกิจ ก่อสร้าง และหลังจากบอกเลิกสัญญาจ้างมหาวิทยาลัย ได้
จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ คือบริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด เข้าเป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างฯวงเงินค่าก่อสร้างตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้าง จํานวน ๒๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
ใหม่ จํานวน ๖๖๐ วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

อนึ่ง การจ้าง บริษัท อาร์เอสพี จํากัด เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตาม
แบบรูปมหาวิทยาลัย จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายเวลาการจ้าง บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด เป็นที่ปรึกษาและ
ค่าควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ.(ร)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติมอีก 
จํานวน ๖๖๐ วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างใหม่ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินค่าจ้าง จํานวน ๓,๖๓๗,๑๒๖.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
ย่ีสิบหกบาทถ้วน)  โดยจําแนกแหล่งเงินงบประมาณในการจ้างเป็น ๒ แหล่ง 

(๑) เงินค่าจ้างส่วนที่เหลือจากสญัญาเดิม จํานวน ๑,๘๗๘,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

(๒) เงินที่จะเรียกร้องค่าความเสียหาย  จากบริษัท กําจรกิจ ก่อสร้าง จํากัด จํานวน 
๑,๗๕๘,๕๒๖.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ โดยอ้างข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ.๔ 



 
 
 

- ๑๗ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- เนื่องจากกระบวนการเรียกร้องค่าความเสียหายจาก บริษัท กําจรกิจ ก่อสร้าง (ผู้ผิดสัญญา) 

หรือธนาคารกรุงไทย(มหาชน) จํากัด ผู้ค้ําประกัน ไม่อาจคาดการณ์เวลาที่จะได้รับเงินมาจ่ายเป็นค่าจ้าง             
ที่ปรึกษาและควบคุมงานการก่อสร้างได้ ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดรองจ่ายเป็นค่าจ้าง
ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน ๑,๗๕๘,๕๒๖.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบหก
บาทถ้วน) ต่อสภามหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑๔ กําหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมงามล้ําประเพณีลอยกระทง  
ม.อุบลฯ  ๒๒  ปี   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึก
ข้อความที่ ส.ม.อบ. ๑๖๙/๒๕๕๕  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอเสนอกําหนดการโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมงามล้ําประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ ๒๒ ปี ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (บริเวณโดยรอบศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ และท่าน้ําหนอง อีเจม) โดย
มีกิจกรรม ดังนี้  

วันที่  ๒๐ – ๒๕  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๕    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
           วันที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕        -  การออกร้านจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
                                                                       ของทุกคณะ/ชมรม และร้านค้าภายนอก 

     -  การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินค่ายแกรมมี่โกลด์ 
     -  การแสดงลําซิ่งอีสาน 

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕      -  การออกร้านจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
              ของทุกคณะ/ชมรม และร้านค้าภายนอก 
            -  การประกวดกระทง 

     -  การประกวดภายถ่าย “มนต์เสน่ห์แห่งมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี ”  

 วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕      -  การออกร้านจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
              ของทุกคณะ/ชมรม และร้านค้าภายนอก 
           -  การประกวดนางนพมาศ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- กําหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมงามล้ําประเพณีลอยกระทง  ม.อุบลฯ  ๒๒  ปี 
  

 ทั้งนี้ทีป่ระชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดงาน เพิ่มเติมดังนี ้                                    
๑. ด้านสถานที่ หากจัดในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียน         



 
 
 

- ๑๘ -

การสอน  และหนองอีเจมเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งการจัดงานต้องตระหนัก
ถึงระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้รัดกุมและรอบคอบ  

๒. การจัดมหรสพ และกิจกรรมรื่นเริง ควรกําหนดให้จัดเพียง ๑ วัน  และคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นสําคัญ 

    

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  พิจารณานําข้อเสนอแนะ
และข้อห่วงใยของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขในรายละเอียดการจัดงานให้
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรเป็น
แบบอย่างในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

  
 

๔.๑๕ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔–๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔–๒๕๕๕ด้วยงานทะเบียน ฯ  กอง
บริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของผู้สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๙๒ คน โดยจําแนกตามวาระ ได้ดังนี้ 

   ๔.๑๕.๑  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จํานวน  ๒ คน 

ด้วยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐ 
และคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ คน
  ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๔๔๔ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาโดยจําแนกตาม        
คณะ ได้ดังนี้ 
  ๑. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    - สาขาวิชา  สตัวศาสตร์    จํานวน ๑ คน 
  ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   - สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา   จํานวน ๑ คน 

   ๔.๑๕.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๓๑ คน 



 
 
 

- ๑๙ -

ด้วยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่๕๒  
และคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๓๑ คน   
  ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๔๔๔ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สําหรับ               
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มี
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์                
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕   
นักศึกษาจึงเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕   
  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา โดยจําแนก           
ตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์    จํานวน  ๑ คน 

 ๒. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  นติิศาสตร์      จํานวน   ๑ คน 

 ๓. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๒๙ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น     จํานวน ๒๙ คน 

๔.๑๕.๓  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๕๙ คน 

ด้วยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๒ 
และคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๕๙ คน    
  ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรและได้ทําการต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕         
  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาโดยจําแนกตามคณะได้
ดังนี้ 
   ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  - สาขาวิชา  ฟิสิกส ์      จํานวน  ๒ คน 

 ๒. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        



 
 
 

- ๒๐ -

 วิชาเอกสัตวศาสตร์     จํานวน  ๗ คน 
 - สาขาวิชา  ประมง       จํานวน  ๒ คน 
 - สาขาวิชา  สตัวศาสตร์      จํานวน   ๓ คน 

 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน  ๑ คน 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน  ๔ คน 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จํานวน  ๙ คน 

 ๔. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  นเิทศศาสตร ์      จํานวน   ๒ คน 

 ๕. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์      จํานวน   ๑ คน 

 ๖. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน ๑๘ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  การจัดการการตลาด     จํานวน    ๑ คน 
 - สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   จํานวน    ๙ คน 
 - สาขาวิชา  การบัญชี      จํานวน    ๗ คน 
 - สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน    ๑ คน 

 ๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จํานวน ๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์  

 วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน   ๒ คน 

 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน     จํานวน   ๓ คน 
 ๘. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

 - สาขาวิชา  นติิศาสตร์      จํานวน   ๓ คน 
 ๙. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

 - สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์     

 วิชาเอกการบริหารองค์การ    จํานวน   ๒ คน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๙๒ คน              
โดยจําแนกตามระดับ ได้ดังนี้ 
  ๔.๑๕.๑ เห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๒)  
จํานวน   ๒ คน 
  ๔.๑๕.๒  เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔          
(ครั้งที่ ๓)  จํานวน ๓๑ คน 
  ๔.๑๕.๓  เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕         
(ครั้งที่ ๒)  จํานวน ๕๙ คน   



 
 
 

- ๒๑ -

ทั้งนี้ขอให้นาํเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป   
 

  ๔.๑๖  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔)  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ   
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๐ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๙  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน    ๑  คน  

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน    ๒  คน 
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน   ๑  คน 

๓. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน   ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน   ๑  คน 

๔. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน   ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน   ๔  คน 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน  ๑  คน 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

(ครั้งที่ ๔)  จํานวน  ๑๐  คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน  ๙  คน ระดับปริญญาเอก จํานวน  ๑  คน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ครั้งที่ ๔) จํานวน ๑๐ คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕) 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ



 
 
 

- ๒๒ -

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบ ๙ ด้าน ที่มีความ
ครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)๑๘ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น ๔๑ ตัวบ่งชี้  

- ตัวบ่งชี้สําหรับประเมินคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ๑๗ ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งสิ้น ๔๐ ตัวบ่งชี้ 

- ตัวบ่งชี้สําหรับประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประเมินตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ๔ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน 

  งานประกันคุณภาพฯ ได้ดําเนินการติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลงานรอบ ๓ เดือน (มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๕๕) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน             
ที่กําหนดและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกดังเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งนี้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่นําเสนอในครั้งนี้ เป็น
ผลงานรอบ ๓ เดือนแรก (มิ.ย.-ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๕) ดังนั้น ผลการดําเนินงานจึงไม่ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ต้องรายงานผลงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  ๓.๑ ผลการดาํเนนิงานรอบ ๓ เดือน  
  หน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ทั้งหมด ๑๔ หน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานฯ จํานวน 
๑๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๗๙)  โดยสรุปผลการดําเนินงานมีดังนี้ 

  ๓.๑.๑ สรุปผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/ หน่วยงานเทียบเท่า 

      ๑) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประเมินตาม ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ผลประเมินภายในรอบ ๓ เดือนแรก 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑. เภสัชศาสตร์ ๓.๖๑ 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๐.๘๔ 
๓. พยาบาลศาสตร์ ไม่รายงาน 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒.๔๖ 



 
 
 

- ๒๓ -

ผลประเมินภายในรอบ ๓ เดือนแรก 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๕. วิศวกรรมศาสตร์ ๒.๓๒ 
๖. เกษตรศาสตร์ ไม่รายงาน 
๗. ศิลปประยกุต์และการออกแบบ ๒.๔๘ 
๘. ศิลปศาสตร ์ ๒.๙๒ 
๙. บริหารศาสตร์ ๐.๑๒ 
๑๐. นิติศาสตร์ ไม่รายงาน 
๑๑. รัฐศาสตร ์ ๒.๗๓ 

๑๒. มหาวิทยาลัย ๐.๙๗ 

  ๒) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ตามเกณฑ์ประเมิน สมศ. โดยตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) และตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ (๑-๑๘) ดังนี้  

ผลประเมินคณุภาพภายในรอบ ๓ เดือนแรก 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

(สมศ.) ตัวบ่งชี้ (๑-๑๑) (สมศ.) ตัวบ่งชี้ (๑-๑๘)
๑. เภสัชศาสตร์ ๑.๗๘ ๑.๙๓ 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๐.๐๐ ๐.๐๓ 
๓. พยาบาลศาสตร์ ไม่รายงาน ไม่รายงาน 
๔. วิทยาศาสตร์ ๐.๑๘ ๐.๕๔ 
๕. วิศวกรรมศาสตร์ ๑.๐๐ ๑.๑๑ 
๖. เกษตรศาสตร์ ไม่รายงาน ไม่รายงาน 
๗. ศิลปประยกุต์และการออกแบบ ๐.๓๖ ๐.๖๐ 
๘. ศิลปศาสตร ์ ๑.๐๗ ๑.๐๐ 
๙. บริหารศาสตร์ ๐.๒๗ ๐.๓๘ 
๑๐. นิติศาสตร์ ไม่รายงาน ไม่รายงาน 
๑๑. รัฐศาสตร ์ ๐.๔๕ ๐.๙๕ 

๑๒. มหาวิทยาลัย ๐.๕๖ ๐.๖๔ 
  
 

๓) ผลประเมินฯ รวมตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)ประเมินตามตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นผลการประเมินฯ  ที่
มหาวิทยาลัยต้องรายงานในระบบ CHE QA ของ สกอ. ดังนี้ 

 



 
 
 

- ๒๔ -

ผลประเมินภายในรอบ ๓ เดือนแรก 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑. เภสัชศาสตร์ ๒.๖๑ 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๐.๕๗ 
๓. พยาบาลศาสตร์ ไม่รายงาน 

๔. วิทยาศาสตร์ ๑.๕๔ 
๕. วิศวกรรมศาสตร์ ๑.๖๘ 
๖. เกษตรศาสตร์ ไม่รายงาน 
๗. ศิลปประยกุต์และการออกแบบ ๑.๕๘ 
๘. ศิลปศาสตร ์ ๒.๐๓ 
๙. บริหารศาสตร์ ๐.๑๙ 
๑๐. นิติศาสตร์ ไม่รายงาน 
๑๑. รัฐศาสตร ์ ๑.๗๓ 

๑๒. มหาวิทยาลัย ๐.๙๑ 

 ๓.๑.๒ ระดับหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ ประเมินตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา( สกอ.) ๔ องค์ประกอบ ๗  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ผลประเมินคณุภาพภายในรอบ ๓ เดือนแรก คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า สกอ. (๗ ตัวบง่ชี้) สมศ. (๑ ตัวบง่ชี้) สกอ.และสมศ. 

๑. สํานักวิทยบริการ ๒.๗๑ N/A ๒.๓๘ 
๒. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ ๔.๔๓ N/A ๓.๘๘ 
๓. สํานักงานอธิการบดี ๒.๐๐ N/A ๑.๗๕ 

 ๓.๒ ประเดน็ที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ควรดําเนนิการแล้วเสร็จภายในรอบ ๓ เดือนแรก 
(มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๕๕) 

  ๑) ทบทวนผลการดําเนินงาน/ กระบวนงานเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในตัวบ่งชี้
ต่างๆ ในรอบ ๓ เดือนแรก เช่น  

- แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และสายสนับสนุน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 
- แผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘, ๓.๑ และ ๓.๒) 
- แผนด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ และ ๔.๒) 
- แผนบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)  
- แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กร (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๒) 
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑) 
- แผนหรือประเด็นและเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ (KM) (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒) 



 
 
 

- ๒๕ -

- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓) 
- แผนการบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔) 

 ๒) ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลทั้ง ๒ ภาคการศึกษา  เช่น 
- การประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์การศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทุกรายวิชา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖) 

 ๓.๓ ประเด็นที่ควรดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินภายนอก (สมศ.) รอบสาม 

 ตัวบ่งชี้ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ควรมีการทบทวน
และตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี คือ ปี
การศึกษา ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  - ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเท่า ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๓ เดือน (มิ.ย.-ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๕) 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

  ๕ .๒ โครงการ  ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม           
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเจริญ                 
พระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อวันที่  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ได้เชิญชวนกระทรวงศึกษาธิการให้มีส่วนร่วมในการ
จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่มี
ลักษณะเพื่อการสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอเชิญชวนสถาบันร่วมพิจารณาเข้าร่วมโครงการ  
๑ มหาวิทยาลัย ๑ ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหาวทิ
ยาลัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
  สถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยให้การสนับสนุน 

๑. ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 
๒. ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา จํานวน ๑ ทุนให้แก่นิสิต

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ทุกช้ันปี) ที่มีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี         



 
 
 

- ๒๖ -

มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับการทุนศึกษา 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- การเข้าร่วมโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
                 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 

 ๕.๓ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอัคคีภัย 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่๑๔/๒๕๕๕ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๖ .๘ รายงานกรณีบ้านของนางสาวกนกวรรณ สมใจ รหัสนักศึกษา ๕๒๑๑๔๕๐๐๒๖                
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง  บิดาได้รับบาดเจ็บ ทําให้ได้รับความเดือดร้อน             
โดยท่ีประชุมมติ รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบหาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป  จึงขอสรุปผลการดําเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 ๑. ทุนสนับสนุนการศึกษา จํานวน  ๑  ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐  บาท ใช้แหล่งเงินจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

 ๒. ทุนสนับสนุนการทํางานระหว่างเรียน  ช่ัวโมงละ ๒๕ บาทX๔๐๐ ช่ัวโมง จํานวน  ๑๐,๐๐๐  
บาท  ใช้แหล่งเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

 ๓. หน่วยงานอื่นๆ  ที่ให้ความช่วยเหลือ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  คณะวิทยาศาสตร์      จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
  ๓.๒  สโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน     ๕๐๐  บาท 
  ๓.๓  กล่องรับบริจาค      จํานวน  ๑,๗๗๓  บาท 
  ๓.๔  ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช     จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท  
  ๓.๕  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จํานวน  ๓,๐๐๐  บาท 
  ๓.๖  โครงการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  รายงานการช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอัคคีภัย  
 

  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 

 ๕.๔ การย้ายการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์สุขภาพไปยังอาคารกิจกรรม
สุขภาพ  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การย้าย                
การให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์สุขภาพไปยังอาคารกิจกรรมสุขภาพ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  
เนื่องจากอาคารกิจกรรมสุขภาพ  โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาล ม.อุบลฯ)          



 
 
 

- ๒๗ -

ได้ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร รวมทั้งติดต้ังและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมการเปิด
ให้บริการแล้ว  ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเห็นควรให้ย้ายการให้บริการทางการแพทย์
ของศูนย์สุขภาพจากที่ทําการเดิม ไปยังอาคารกิจกรรมสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาในสงักัดได้รับทราบโดยทั่วกัน 

  มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
พ.ศ.  ๒๕๕๕  
   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕                
ให้กองกฎหมายพิจารณา  โดยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานประจํา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ ของผู้ที่มีสิทธ์ิได้รับเงิน  ให้เป็นไปตามประกาศ กพอ.บัดนี้ได้ดําเนินการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  สําหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

มติท่ีประชุม: มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกองกฎหมาย
พิจารณาปรับรูปแบบและจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕          
ให้ถูกต้อง  

 

๖.๒ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕   

- ประธานขอให้นําไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป - 
 

  ๖.๓ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.... 

- ประธานขอให้นําไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป - 
 
 



 
 
 

- ๒๘ -

  ๖.๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง(ประเมินซ้ํา)คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ          
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี        
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง โดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื่อวันที่ ๑๒–๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งผล
การประเมินของคณะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) เนื่องจากมี ๑ มาตรฐานที่
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ มาตรฐานที่ ๒ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลประเมินภาพรวมทั้ง ๗ มาตรฐาน 
อยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ๓.๕๑ 
 ในการนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ เสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อการประชุมครั้งที่๙/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒ เห็นชอบให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีบทบาทในการกํากับติดตามสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินกรณี  
“รอพินิจ”และ“ไม่รับรองมาตรฐาน”ให้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกซ้ํา 
     คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (ประเมิน
ซ้ํา) จากคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตามหนังสือที่ มศ.๐๐๐๒/๑๓๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และสมศ.ได้แจ้งผล
การประเมินดังกล่าว ได้รับการ“รับรอง”ตามมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยเป็นไปตามเง่ือนไขรับรองมาตรฐานคุณภาพ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบสอง พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ในบทที่ ๗ หน้าที่ ๙๒ ดังนี้ 

 ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก ๗ มาตรฐาน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑-๕.๐๐)           
โดยคณะฯ มีผลการประเมินที่คะแนน ๔.๑๓ จากค่าคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ดี” 

 มี ๕ มาตรฐาน ใน ๗ มาตรฐาน ที่มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑-๕.๐๐)  

 ไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (๑.๐๐-๑.๕๐) 

  ทั้ งนี้  งานประกันคุณภาพฯ  ไ ด้แจ้ งผลการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวไปยัง               
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เพื่อให้คณะพิจารณาดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาตามข้อเสนอแนะต่อไป             
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๒/๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และจะได้นําเสนอคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า เพื่อนําข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

  ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓)             
ได้กําหนดเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
(องค์การมหาชน) สมศ.ในบทที่ ๗ หน้าที่ ๙๒ ดังนี้ 
  การจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ใช้วิธีการคํานวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักตามราย
มาตรฐาน เฉลี่ยรวม ๔ มาตรฐาน และ ๗ มาตรฐานเป็นเกณฑ์ โดยกลุ่มสาขาวิชาจะได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ๓ ประการ คือ  



 
 
 

- ๒๙ -

  ๑) ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก ๗ มาตรฐาน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑-๕.๐๐)  
  ๒) มีอย่างน้อย ๕ มาตรฐาน ใน ๗ มาตรฐาน มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป (๓.๕๑-๕.๐๐)  
  ๓) ไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (๑.๐๐-๑.๕๐) 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ประเมินซ้ํา) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

  ๖.๕ การประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามหนังสือที่          
มศ ๐๐๐๒/(ว) ๒๕๙๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) กําหนด
ช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการดังต่อไปนี้  

๑.๑ จัดส่งข้อมูลเบ้ืองต้นของมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประเมินภายนอก จํานวน ๑๐  
รายช่ือ โดยคัดเลือกจากรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) โดยจัดส่งให้ สมศ. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ๑ .๒  จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก            
รอบสาม โดยใช้ผลการดําเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ใช้ในผลการดําเนินงานของปี
การศึกษาหรือปีปฏิทิน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ส่วนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ในผลการดําเนินงานของปีการศึกษาหรือ        
ปีปฏิทิน พ .ศ .๒๕๕๔ ของทุกคณะวิชา/ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ั ง  ( เทียบเท่าคณะวิชา )                
ส่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ .อย่างละ ๑ เล่ม          
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  
           สํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้        

๑) สําหรับข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) กําหนดให้มหาวิทยาลัยใช้ผลการดําเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน ซึ่งตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ให้ใช้
ผลการดําเนินงานของปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ส่วนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพให้ใช้ผล
การดําเนินงานของปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของทุกคณะ/ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และระดับ
มหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ดําเนินการสรุปข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายในย้อนหลัง ๓ 
ปี  มีผลการดําเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ ) ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก 
          ๑.๑.๑ ) ผลงานมีคะแนนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑ =๓.๗๔ และตัว

บ่งชี้ทั้งหมด =๓.๑๐ คะแนน ) 



 
 
 

- ๓๐ -

                             ๑.๑.๒.) มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ามีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของคณะหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมด (จํานวน ๙ คณะฯคิดเป็นร้อยละ ๗๕) 
                     ๑.๒ ) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ผลการประเมินแยกตามหลักเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐาน ดังนี้ 

   ๑.๒.๑)ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน (คะแนนมากกว่า ๓.๕๑) มี ๓ คณะ 
ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์     

   ๑.๒.๒ ) ผลงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน (คะแนนต่ํากว่า ๓.๕๑) มี ๑๐ 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์          
คณะบริหารศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์         
คณะพยาบาลศาสตร์และศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ัง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีผลการดําเนินงาน             
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน  
                      ข้อจํากัดการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณไม่ได้มีการกําหนดค่าน้ําหนักตามเกณฑ์ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และตัว
บ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)ที่ ๖ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ไม่ได้เก็บข้อมูลเนื่องจาก
เกณฑ์ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)ประกาศใช้ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ไม่มีผลงานดําเนินงาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
                ๒.) กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  
ดังนั้น จึงมีระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยท่ีผ่านมามี
การดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดประชุมจัดประชุมหารือร่วมกับผู้ รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้   ประกอบด้วย              
กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า 

- จัดทําการพยากรณ์ข้อมูลผลงาน (พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ )กรณีการปรับข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแยกรายคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและชี้แจงแนวทางเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของแต่ละคณะ  

- จัดประชุมสร้างความเข้าใจการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินภายนอกในแต่ละตัวบ่งชี้
ของสมศ. ระหว่างวันที่ ๘ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  



 
 
 

- ๓๑ -

                 ในการนี้ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕และการประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เห็นชอบแผนการดําเนินงานมีสาระสําคัญดังนี้ 

                     วัน/เวลา กิจกรรม 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ - คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ดําเนินงานตามแนวทางที่

กําหนด  

  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ - จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง  

- คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าปรับปรุงผลการดําเนินงานและข้อมูล/เอกสาร
หลักฐาน 

เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ - รายงานการประเมินตนเองต่อสภามหาวิทยาลัยและสมศ. 
       

         การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษาได้กําหนดตัวบ่งชี้เป็น ๓ กลุ่ม คือ           
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  มีจํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีจํานวน ๒ ตัว และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม  จํานวน  ๑ ตัว 
                ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘  ได้
กําหนดเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ในบทที่ ๓ หน้าที่ ๕๘  ดังนี้ 
 ๒.๑  การรับรองมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา 
     จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่ เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ การประเมินระดับตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีคะแนนต่ําสุดคือ ๐ และสูงสุด คือ 
๕ ใช้ผลการประเมินของคณะกรรมการมาพิจารณา รายตัวบ่งชี้ 

  ๒.๑.๒ การประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้  สมศ.กําหนดเกณฑ์ไว้ ๒ ข้อ คือ 
      ๒.๑.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของของตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปและ 
     ๒.๑.๒.๒ คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป โดยใช้

ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าต้ังแต่ ๐.๐๐๕ ให้ปัดขึ้น มิฉะนั้นให้ปัดทิ้ง 
 ๒.๒ การรับรองมาตรฐานระดับคณะ /เทียบเท่า  

         ๒.๒.๑  คะแนนเฉลี่ยของของตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปและ 
              ๒.๒.๒  คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้น โดยใช้ทศนิยม 

๒ ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าต้ังแต่ ๐.๐๐๕  ให้ปัดขึ้น มิฉะนั้นให้ปัดทิ้ง 
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 ๒.๓ การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน 
        สถาบันจะได้การรับรองเมื่อ 

       ๒.๓.๑  ผลประเมินระดับสถาบัน คะแนนเฉลี่ยของของตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ มีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้น
ไปและคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 
       ๒.๓.๒ คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
              ๒.๓.๒.๑ สถาบันที่มีจํานวน ๑-๓ คณะทุกคณะจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

          ๒.๓.๒.๒ สถาบันที่มีจํานวน ๔-๙ คณะมีคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ
พอใช้ได้เพียง ๑ คณะ เท่านั้น 

            ๒.๓.๒.๓  สถาบันที่มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจํานวนตั้งแต่ ๑๐ คณะขึ้นไป          
มีคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนคณะทั้งหมด 
                     หมายเหตุ หากสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานแต่มีคณะที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑ์ข้างต้นให้เป็นการรับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
        ๑.  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

    ๒.  ข้อมูลผลการดําเนินงานการ ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) 
    ๓. แผนการดําเนินงานในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

        ๔.  ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานพิจารณาผลการดําเนินงานและกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  ๖.๖ การจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  
(โดยสํานักงานพระพุทธศาสนจังหวัด)และวัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  
  ผู้อํานวยการกองกลาง นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน 
ครั้งที่ ๔ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนจังหวัด)และวัดไชยมงคล ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) และวัดไชย
มงคล กําหนดการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕             
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม อันเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

- เพื่ออนุรักษ์ สบืทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณ 

- เพื่อทํานุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรัก สมคัรสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ 
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- เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมได้
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีนี้สืบต่อไป 
 ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้อง                
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการประชุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังนี้ 
 ๑.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ            
โดยแจ้งความประสงค์ในการร่วมสนับสนุนการทําบุญ  ถวายบุญ ตามแบบฟอร์มใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ  
 ๒. การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัด เพื่อเชิญชวนหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วม
ทําบุญ 

 งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน จังหวัดอุบลราชธานี (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)           
และวัดไชยมงคล มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีนี้สืบต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานคุณภาพที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)กําหนดในตัวบ่งชี้ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมในการขยาย
พ้ืนที่ให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานในสังกัดปรากฏต่อสังคม อันจะนําไปสู่การบรรลุเกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในการดําเนินงานด้านการสุนทรียภาพของศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 
  นอกจากนี้ การร่วมทําบุญหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลากรและนักศึกษาจะเป็นการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ในมิติจิตอาสา ขององค์กรและบุคคลากร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. เพื่อพิจารณาการร่วมจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ ในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรร่วมทําบุญซึ่งกองกลาง จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๒. เพื่อพิจารณาเชิญชวนคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานทอฝ้ายเป็นสายบุญ
จุลกฐิน ครั้งที่ ๔  

๓. จัดนักศึกษาร่วมเป็น Staff งานในฐานฝ้ายละ ๑๐ คน ทําหน้าที่ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละฐาน 

๔. ถ่ายทําวีดีทัศน์การจัดงาน 
๕. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรมใน

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณจัดงานวัดไชยมงคล และเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ร่วมตักบาตรพระกัมมัฏฐาน ๑๐๙ รูป ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้า
อาคาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(หลังเดิม)ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
   



 
 
 

- ๓๔ -

มติท่ีประชุม:เห็นชอบในการประสานคณะและสํานักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 

๑.การจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

๒.การถ่ายทําวีดิทัศน์ในการจัดงาน  มอบกองกลาง 
๓.การนํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรพระกัมมัฎฐาน ๑๐๙ รูป  มอบรอง

อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ทั้งนี้ กองกลางเปน็ผูป้ระสานงานในการจดัยานพาหนะในการรบัสง่บคุลากรและนักศึกษาใน

การเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 
 

  ๖.๗  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗    
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรทุกสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับมีมติที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กําหนดให้ปรับเวลาของการเปิดภาคการศึกษาระบบสากล จากเดิมในช่วง
เดือนมิถุนายน เป็น ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน โดยเริ่มต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ซึ่งงานทะเบียนฯนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้นําเสนอรูปแบบของการเปิดภาคเรียน ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และได้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้
ดําเนินการหารือคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพื่อพิจารณาการปรับระยะเวลา และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯครั้งต่อไป นั้น ซึ่งได้ดําเนินการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบกําหนดการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น
วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

  
 

๖.๘ กรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions) ครั้งที่๓/๒๕๕๕ ในวันที่ 
๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาการกําหนด
กรอบเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกําหนดการ



 
 
 

- ๓๕ -

สอบ GAT/PATครั้งที่๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และGAT/PAT  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบรับตรงเคลียริ่ง
เฮาท์ จะต้องส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนยืนยันสิทธ์ิการ
เลือกสถานศึกษา การตัดสิทธ์ิการคัดเลือกระบบรับตรงผ่านส่วนกลางและการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงผ่านส่วนกลาง (Admissions) ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗            
ซึ่งในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ระหว่างจัดปฏิทินการคัดเลือกและ
เตรียมการดําเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

๖.๙ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) และ
วิธีรับตรงตามโควตา  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิธีรับตรง
ตามพ้ืนที่ (พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสาน และพื้นที่ภาคอ่ืน) และวิธีรับตรงตามโควตา ได้แก่ โควตาโอลิมปิกวิชาการ 
โควตากีฬา และโควตาศิลปวัฒนธรรม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โควตารักษ์เกษตร และโควตา
นักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นํา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน ๓๕,๐๔๑ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลคะแนน
ทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่๑/๒๕๕๖ เพื่อประมวลผลตามเกณฑ์ตัดสินคัดเลือกของคณะ/หลักสูตร ทั้งนี้จะประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ คณะที่มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และอยู่
ระหว่างการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตานักเรียนเรียนดีชนบท โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กําลังอยู่ระหว่างการเตรียมการรับ
สมัครประเภทโควตาอื่น/โควตาโครงการพเิศษ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - สรุปจํานวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)  
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๓๖ -

๖.๑๐ ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานคณะทํางาน ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้หารือเครือข่ายร่วมกับผู้อํานวยการและผู้บริหารของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและสร้างมาตรฐาน
เทียบเคียงแทนเกณฑ์บางตัว เพื่อรองรับความหลากหลายของสถาบันการศึกษา/สาขาวิชา  ให้มีคณะผู้แทนจาก 
ทปอ. ร่วมพัฒนาตัวช้ีวัด มีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล  สําหรับการปรับเกณฑ์การประเมินและรอบการ
ประเมิน สมศ. ยอมรับให้ใช้เกณฑ์ IQA หรือ EdPex เป็นทางเลือกในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย               
และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้เสนอชื่อผู้แทน ๒ ท่าน เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวช้ีวัด สําหรับ
การประเมินรอบ ๔ ร่วมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทน ทปอ. ด้วย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    

- ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๖.๑๑ การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี  
๒๕๕๕  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕              
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอรายงานสรุปผล
การประชุมในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

๑. ประธานและคณะทํางาน ทปอ.ได้ร่วมประชุมหารือกับสํานักงบประมาณ เรื่องการปรับ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์การนําเงินรายได้ของหน่วยงานสมทบกับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ได้ข้อสรุป ดังนี้  
   ๑.๑ สํานักงบประมาณเห็นชอบในหลักการที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณสําหรับ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่จ้างจากเงินงบประมาณ และปฏิบัติงานมาก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ของทางสํานักงาน ก.พ. ที่ใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนของ
ข้าราชการมาก่อน เป็นฐานสําหรับการคํานวณให้มหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาจํานวนอัตราและกรอบวงเงินที่
จะขออนุมัติแจ้งไปยัง ทปอ.ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ โดยให้ใช้สูตรในการคํานวณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ๑.๒ สํานักงบประมาณเห็นชอบในหลักการในการคิดคํานวณรายได้ของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องนํารายได้ของหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีรายได้มากมาคํานวณเป็นเงินรายได้ของ
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มหาวิทยาลัย อาทิ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสมทบเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ทั้งนี้ 
สํานักงบประมาณจะพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย/สถาบันประกอบด้วย   

๒. ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๕ เรื่อง“บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตร”ระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เสวนากลุ่มย่อยกลุ่มวิชาชีพ 
๑๔ กลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาเข้าร่วมเสวนาได้ จํานวน ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพ
การพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เภสัชกรรม ทนายความ และการบัญชี  

๓. ประธานและคณะทํางาน ทปอ.ได้หารือร่วมกับผู้อํานวยการและผู้บริหารของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและสร้างมาตรฐานเทียบเคียงแทนเกณฑ์บางตัว เพื่อ
รองรับความหลากหลายของสถาบันการศึกษา/สาขาวิชา ให้มีคณะผู้แทนจาก ทปอ.ร่วมพัฒนาตัวช้ีวัด มี
หน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล สําหรับการปรับเกณฑ์การประเมินและรอบการประเมิน สมศ.จะพิจารณา
ดําเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเวลาในการเตรียมและเก็บข้อมูล และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ยอมรับให้ใช้เกณฑ์ IQA หรือ EdPex เป็นทางเลือกในการ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ได้เสนอชื่อผู้แทน ๒ ท่าน เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตัวช้ีวัด สําหรับการประเมินรอบ ๔ ซึ่งมี ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ด้วย 

๔. สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงิน 
รายได้ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับของรัฐดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
โดยตรงส่วนมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐให้ดําเนินการเสนอผ่านไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอตามขั้นตอนต่อไป  

๕. ทปอ.ได้มีหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธาน ก.พ.อ.เมื่อ
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับแก้ไขประกาศก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

๖. กําหนดการประชุมสามัญ  ทปอ .ครั้ งที่๑๐/๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  ธันวาคม              
พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
  ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ได้เสนอแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

๑. พิจารณามอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
จัดทําวงเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติเพิ่มสําหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ
ปฏิบัติงานมาก่อน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยคิดตามสูตรที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)เสนอ 
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และส่งให้ ทปอ.ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นี้เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
สรุปส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสํานักงบประมาณต่อไป 

๒. พิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการกับ ทปอ.และแจ้งเวียนทุกคณะเพื่อ
พิจารณามอบหมายผู้แทนกลุ่มวิชาชีพทั้ง ๗ กลุ่มสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓. แจ้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและรองอธิการบดีที่ กํากับดูแล พิจารณา
รายละเอียดการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับประเด็นปัญหา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาที่คณะผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้กําหนด
แนวทางไว้ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  -สรุปประเด็นในการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๖.๑๒ การนําเสนอชื่อและตราสัญลักษณ์ ของสถานปฏิบัติการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว   

นางวัธนี  อรรถบลยุคล  ผู้จัดการทั่วไป  สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นสถานที่สําหรับฝึก
ปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุรกิจบริการ  และวิชาด้านการท่องเที่ยว  จากนักศึกษา                
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ จากการดําเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน ในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยสถานปฏิบัติการดังกล่าว มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสํานักงานอธิการบดี ที่มีบทบาท
หน้าที่ในเชิงวิสาหกิจ โดยได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว 
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักศึกษา บุคลากร 
ประชาคมทั่วไปและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  จากกรอบแนวคิดดังกล่าว สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้นําเสนอชื่อ          
U PLACE (University Place) และสัญลักษณ์ รูปคันทวย ในตัวอักษร U และฐานรองรับด้วยเส้นตรงสามเส้นที่
เป็นแหล่งรวมของแม่น้ําโขง ชี มูล  
  ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การเสนอชื่อ และตราสัญลักษณ์ของสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คือ U PLACE (University Place) และสัญลักษณ์ รูปคันทวย ในตัวอักษร U และฐานรองรับด้วย
เส้นตรงสามเส้นที่เป็นแหล่งรวมของแม่น้ําโขง ชี มูล 
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๖.๑๓ พิจารณารายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) กําหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอรายชื่อผู้
ประเมินภายนอก จํานวน  ๑๐ รายชื่อ โดยคัดเลือกจากรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
และจัดส่งให้ สมศ.ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
  การดําเนินการที่ผ่านมา 
  ๑. งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน กําหนดให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนของคณะกรรมการ คณะละ ๒ รายช่ือ ภายใน           
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
  ๒. งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน เสนอรายชื่อประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วันที่ ๖ 
พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสมศ.ในการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕            
มีระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ที่ประกาศ โดยจําแนกตามกลุ่มประธาน กลุ่มกรรมการและกลุ่มเลขานุการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ประธานคณะกรรมการ    จํานวน ๑ คน 
   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  จํานวน ๙ คน 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบเสนอประธานและคณะกรรมการ ดังนี้  
๑. ประธานคณะกรรมการ 

รศ.ดํารงค์  ทวีแสงสกุลไทย 
๒. คณะกรรมการประเมิน 

(๑) รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  
(๒) รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
(๓) รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
(๔) รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา 
(๕) ผศ.วันชัย  สุม่เล็ก 
(๖) ผศ.ดร.ไพศาล มงคลวงศ ์
(๗) รศ.สุธีรา  ฮุ่นตระกูล 
(๘) ผศ.ดร.กรกนก  ทิพยรศ 
(๙) นางพวงเพ็ญ  วิบูลย์สวสัดิ์   

 








