
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕  
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม 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. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายตรีเนตร สาระพงษ์ กรรมการ 
๘. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๑. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นางวัชรี หาทองคํา กรรมการ 
๑๒. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง  
นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ กรรมการ 

๑๓. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.วสุ อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๖. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายทรงพล  อินทเศียร กรรมการ 
๑๗. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๐. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
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๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ      

เลขานุการ 
๒๔. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

     

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี ติดราชการ
๒. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ ติดราชการ
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ติดราชการ
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน ติดราชการ
๕ ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ลาพักผ่อน

     

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. นางนัยนา  บัวเขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน 
๓. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ  
  ๑.๑ หารือการจัดการหาประโยชน์  

ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือ       
ที่ นร ๐๙๐๑/๑๙๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขอหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็นว่า อาคาร        
เอกศาสตร์ต้ังอยู่บนที่ดินโดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงซื้อมาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน จึงเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๔๑ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมีอํานาจในการใช้หรือ
จัดหาผลประโยชน์จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้บรรดา
รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๔๑ รายละเอียดปรากฏตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๗/๒๕๕๕ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา(คณะที่๘) ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่จัดซื้อจากเงินรายได้
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และเพื่อเป็นการลดจํานวนเรื่องขอหารือในทํานองเดียวกันที่ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        
จึงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ   
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๗/๒๕๕๕ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง               
พ.ศ. ๒๕๔๑  

 

   มติท่ีประชุม :รับทราบ 
 
 
 
 

๑.๒ พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักราชเลขาธิการแจ้ง         

เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอบใจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถวายพระเกียรติ     
โดยทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและจะพระราชทาน
วโรกาสให้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตรฯและครุยวิทยฐานะในโอกาสต่อไป 
  ในการเตรียมดําเนินงานฝ่ายประสานงานได้เตรียมการเรื่องการจัดทําบทวีดีทัศน์เพื่อส่ง           
กองงานส่วนพระองค์ตรวจสอบก่อนส่งไปบทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จัดเตรียมครุยฉลองพระองค์ ของที่
ระลึกทูลเกล้าฯถวาย และจะประสานเรื่องกําหนดวันเวลาต่อไป 
  และส่ วนร่ างกํ าหนดการพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร  จากการประชุมร่ วม กับ                  
รองสมุหราชองครักษ์ สํานักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ ได้จัดทําร่างกําหนดการเรียบร้อยแล้ว ได้กําหนดวัน
พระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ                   
พระชนมพรรษา โดยมีกําหนดการดังนี้  

วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ บัณฑิตรายงานและฝึกซ้อม/ถ่ายภาพหมู่/ซ้อมใหญ ่
  วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน ๒ ราย 
  วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ วันพระราชทานปริญญาบัตร กลางวันเสวย                     
พระกระยาหารที่ห้องบอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มีผู้ร่วมโต๊ะเสวย รวมไม่เกิน ๘ คน ได้แก่ แม่ทัพภาค             
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บังคับการตํารวจภูธรภาค ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ผู้บริหาร 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

- การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔  
 

  มติท่ีประชุม: รับทราบและประธานที่ประชุมฯขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะ
ประธานฝ่ายต่างๆ ขอให้ลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
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ระเบียบวาระที่ ๒     เรือ่งการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
หน้า ๑๓   บรรทัดที่  ๒๖   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : รับทราบ   
หน้า ๑๔  บรรทัดที่ ๑๕  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ประสานขอบุคลากรจากคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกําหนดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเป็น ๔ .๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้า  ๑๔  บรรทัดที่  ๓๒  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป  

หน้า  ๑๕  บรรทัดที่  ๒๒   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : อนุมัติ 
หน้า  ๑๕  บรรทัดที่  ๒๓  แก้ไขเป็น ๔.๑๒ การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุน กรณี

ลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน  เสียชีวิต  
หน้า ๒๘  บรรทัดที่  ๑๗ – ๒๑  แก้ไขเป็น ประธานขอให้นําไปพิจารณาวาระพิเศษหรือ 

ครั้งต่อไป 
หน้า ๒๘  บรรทัดที่  ๑๗ – ๒๑  แก้ไขเป็น ประธานขอให้นําไปพิจารณาวาระพิเศษหรือ 

ครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา              
คณะบริหารศาสตร์ 
  - สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาขอถอนเรื่อง -  
   
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามองค์ประกอบที่ ๔ 

การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของการประกันคุณภาพศึกษา
ภายใน ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ดังกล่าวจํานวน ๗ ข้อและในข้อ ๓ กําหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
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  ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯในฐานะหน่วยงานกลาง จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์        
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ             
แก่อาจารย์ประจําและนกัศึกษา  
ประเดน็เสนอที่ประชุมพิจารณา 

- การกําหนดช่วงเวลาในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 
 

  โดยประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม  ในกรณีการขอความร่วมมือเก่ียวกับข้อมูล
การวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติ ขอให้สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. จัดทําประกาศแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก            
การขอสํารวจข้อมูล  การทดลอง และการวิจัยต่างๆ  ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน โดยกําหนดประเด็น
การวิจัยประเภทใดบ้างที่ต้องผ่านคณะกรรมการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย   

๒. ขอให้กําหนดแนวปฏิบัติหรอืขั้นตอนในการดําเนนิงานการวิจัย 
   

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบกําหนดการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัย               
ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  
 
 

       ๔.๒ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ระยะที่ ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตอบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีคณะกรรมการ ๒ ชุด ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๒. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ในการดําเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มาต้ังแต่               
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มา
ยาวนานกว่า ๗ ปี อย่างเหนียวแน่น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        
การจัดการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เป็นไปอย่าง                
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มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้เต็มศักยภาพ ซึ่งได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

๑. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในโครงการของคณะวิทยาศาสตร์(โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์) 

๒. โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ 
๓. โครงการอบรมเพิ่มทักษะของนักเรียนทางด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มทักษะทางด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์และนัก

คอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ 
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอให้โรงเรียน         
ลือคําหาญวารินชําราบ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อจัดทําหลักสูตร
และเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามโครงการมาโดยลําดับ  
  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการ
บริหารโครงการ วมว. เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ         
เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ  
  และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ วมว.ระยะที่ ๒                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ในลําดับแรก หากมีการจัดเตรียมศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและโรงเรียนตามแผนการพัฒนาที่โครงการ วมว. กําหนด   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนากําลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้เล็งเห็นความจําเป็นของการสร้างฐานกําลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังดําเนินการได้ในปริมาณที่น้อยมาก 
จึงจําเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง           
เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกทางและเหมาะสมส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่และได้รับ
การพัฒนาเป็นนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอันจะเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
๑. สนับสนุนการสร้างฐานกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพต้ังแต่ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
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๒. สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ขยาย
ฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาค 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากําลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน นําร่อง ๗ แห่ง 

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๔. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
๕. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
๖. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลา 
๗. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
๑. พิจารณาแผนการพัฒนาห้องเรียนสําหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน          

ลือคําหาญวารินชําราบ ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. พิจารณาประเด็นตามข้อเสนอแนะโครงการ วมว. ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ๓.๑ ด้านบุคลากรผู้สอน 

๓.๒ ด้านหลักสูตร 
๓.๓ ด้านหอพัก 
๓.๔ ด้านบริหารจัดการ  
๓.๕ ด้านการสนับสนุนการรับตรงและให้ทนุการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียน

โครงการ วมว. 

  มติท่ีประชุม: เห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประสานเกี่ยวกับรายละเอียดหลกัสตูร
กับโรงเรียนและเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทนคณบดีของคณะต่างๆ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  
 

๔.๓ สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  ภายนอก รอบสาม ครั้งที่ ๑ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
เห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัย



 
 
 

- ๘ -

และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม จํานวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ 
  สํานักงานประกันคุณภาพฯได้จัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตามรายตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน            
พ.ศ.๒๕๕๕ ขอปรับรูปแบบการรวบรวมและติดตามข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอก  รอบสามโดยกําหนดใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 

๑. รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย 
๒. ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่รับผิดชอบร่วมกันในส่วนของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในข้อ ๑ และ ๒ มายังสํานักงาน

ประกันฯภายในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- สํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานฯกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนั้นจึงขอสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ ๑)ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้ 

๑. ข้อจํากัดการดําเนินงาน 
๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้ 
จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ดังนี้ 

๑.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๒.) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
๓.) ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๔.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  
๕.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
๖.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ การปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  - ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 - ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

๗ .) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 



 
 
 

- ๙ -

๘.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
 - ๑๘.๑ ผลการช้ีนํา ป้องกันฯในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
 - ๑๘.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกันฯในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 

  ๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้รวบรวมผลการดําเนินงานจากคณะ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลเฉพาะที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการแล้วเท่านั้น  
  ๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย . 

 

มติท่ีประชุม : เนื่องจากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยัง
ทําได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล          
จากคณะ/สํานัก ก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน 

 
 
 

๔.๔ สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕            
รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕) 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ภายใต้องค์ประกอบ ๙ ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ.จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ.๑๘ ตัวบ่งชี้ รวมท้ังสิ้น ๔๑ ตัวบ่งชี้ และกําหนดให้มีการ
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวทุกๆ ๓ เดือน  
  โดยสํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ แล้วนั้น  
  ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน           
พ.ศ.๒๕๕๕ ขอปรับรูปแบบการรวบรวมและติดตามข้อมูลผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน           
รอบ  ๖  เดือน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย 
 ๒. ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         
ที่รับผิดชอบกับในส่วนของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
 ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในข้อ ๑ และ ๒ มายังสํานักงานประกัน
คุณภาพฯ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งนี้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - ข้อมูลผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๕            
ที่นําเสนอในครั้งนี้ เป็นผลงานรอบ ๖ เดือน (มิ.ย. - พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๕) ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 
 
 

- ๑๐ -

 

 ๑.ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน  

 ระดับคณะ/สํานัก 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการติดตามผลการดําเนินงาน 

  ระดับมหาวิทยาลัย    
 การรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน  
ขอนําเสนอเฉพาะภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๕ 
หน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานฯ จํานวน ๖ หน่วยงาน 
(รอ้ยละ ๔๐)  โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๒. สรุปผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย 

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

องค์ประกอบ ผลประเมินภายในรอบ ๖ เดือน 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ ๔.๐๐ 
๒. การผลิตบัณฑิต ๑.๓๙ 
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไม่รายงาน 
๔. การวิจัย ๓.๔๗ 
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม ๒.๕๐ 
๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ 
๗. การบริหารและการจัดการ ๒.๐๐ 
๘. การเงินและงบประมาณ ๓.๐๐ 
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๓.๐๐ 

รวม ๒.๑๕ 
 

 

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

ตัวบ่งชี้ ผลประเมินคุณภาพภายในรอบ ๖ เดือน 

- ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   
๑. คุณภาพบัณฑิต  - ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 
๒. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ๐.๐๐  
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม ๑.๐๐  
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒.๕๐  
๕. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน ๐.๐๐  



 
 
 

- ๑๑ -

ตัวบ่งชี้ ผลประเมินคุณภาพภายในรอบ ๖ เดือน 

๖. การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน - ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 
- ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๐.๐๐  

- ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๐.๐๐  

คะแนน สมศ. ตัวบ่งชี้ (๑-๑๑) ๐.๔๕  

คะแนน สมศ. ตัวบ่งชี้ (๑-๑๘) ๐.๕๙  

  
๓) ผลประเมินฯ รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประเมินตามตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพภายในของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัย
ต้องรายงานในระบบ CHE QA ของ สกอ. ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ผลประเมินภายในรอบ ๖ เดือน 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ ๑.๐๐ 
๒. การผลิตบัณฑิต ๐.๘๕ 
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไม่รายงาน 

๔. การวิจัย ๑.๗๓ 
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม ๑.๕๐ 
๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๓๓ 
๗. การบริหารและการจัดการ ๑.๖๐ 
๘. การเงินและงบประมาณ ๓.๐๐ 
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๓.๐๐ 

รวม ๑.๕๗ 
 

 ๔. ประเด็นเสนอมหาวิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาผลการดําเนินการ           
ที่ควรแล้วเสร็จภายในรอบ ๖ เดือน (มิ.ย.-พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๕) 

  ๑) การดําเนินการตามแผนผลการดําเนินงาน/กระบวนงานในตัวบ่งชี้ต่างๆ 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) 
- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓) 
- แผนการบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔) 



 
 
 

- ๑๒ -

 ๒) ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลทั้ง ๒ ภาคการศึกษา  เช่น 
- การประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์การศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕) 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทุกรายวิชา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖) 

 ๓) ทบทวนรูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ระหว่างส่วนกลางและคณะ เช่น  
- บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙.๑) 
- คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙.๒) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

 

๔.๕ ปรับแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕                    
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบ ๙ ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)รวมทั้งสิ้น ๔๑ ตัวบ่งชี้และกําหนดให้
มี ก า ร ติดตามความ คืบหน้ า ผลการ ดํ า เนิ น ง านจํ านวน  ๔ครั้ ง  คื อ  ผลการดํ า เนิ น ง านรอบ๓                    
(มิ.ย.-ส.ค.๒๕๕๕)  รอบ ๖ เดือน (มิ.ย.-พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๕) รอบ ๙ เดือน (มิ.ย.- ก.พ.๒๕๕๖) และรอบ ๑๒ 
เดือน (มิ.ย.๒๕๕๕-พ.ค. ๒๕๕๖) 
  ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน           
พ.ศ.๒๕๕๕ ขอปรับรูปแบบการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการติดตามผลการดําเนินงาน และสอดคล้องตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คือ “มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา สร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”           
โดยดําเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย บูรณาการการติดตามความ
คืบหน้าผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้โดยให้ผนวกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบมีหน้าที่สรุปข้อมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลเชิงปริมาณให้สามารถแจกแจงลงรายละเอียด
ถึงระดับคณะ สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้หน่วยงานและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นประสานการ
ดําเนินงานกับคณะ สํานัก ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อย ตลอดจน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายัง
สํานักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อรวบรวมและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 

- ๑๓ -

  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้กําหนดแนวทางการติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน                 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย 
  ๒) หน่วยงานที่รบัผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัยติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานใน
ใน ๒ ส่วน คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
  ๓)หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ ต่อคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานในระดับมหาวิทยาลัยรวบรวมและรายงานผลการ
ดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบต่อสํานักงานประกันคุณภาพฯ 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

- Flowchart การเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 

 มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน          
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นําขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดําเนินการใน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕  ขอให้คณะ/สํานัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้
ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 



 
 
 

- ๑๔ -

๔.๖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจาก
ขณะนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ             
ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กองแผนงานได้รับแจ้งจากกองคลัง ยังไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทั้งนี้ คาดว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่ง กองคลังจักได้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กองแผนงานทราบ เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๔           
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้กองแผนงานนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 

๔.๗ แนวปฏิบัติสําหรับการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมหารือ
ระหว่างกองคลัง กองแผนงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)            
ได้เห็นชอบให้เสนอแนวปฏิบัติสําหรับการต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖            
ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม จําแนกตามประเภทของแผนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานสําหรับทุกคณะ/หน่วยงาน 
  เพื่อให้การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละลักษณะมีความเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ 
และส่งผลให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน จึงขอเสนอแนวปฏิบัติ
สําหรับการต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม          
เพื่อจักได้แจ้งเวียนทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อถือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติสําหรับการต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม 
  โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม ในกรณีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดยแหล่งทุน            
มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน  อาจส่งผลทําให้นักวิจัยจากคณะ/สํานัก เกิดความไม่
ชัดเจนในเรื่องแนวปฏิบัติ  ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งหารือแนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลด
ภาระด้านเอกสารและขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนให้เกิดความชัดเจนต่อไป 



 
 
 

- ๑๕ -

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงาน กองคลังและสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
หารือไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามแนวปฏิบัติในกรณีการเบิกจ่ายจากแหล่งทุนภายนอกและ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันต่อไป  

 
 
 

  ๔ .๘แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความ       
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว ๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทําวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งข้อมูลให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕         
ได้เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณากําหนดรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีความพร้อม
ในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากสํานักงบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนความต้องการงบลงทุน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ค่าครุภัณฑ ์
  - เน้นครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ แสนบาท ขึ้นไป 
  - มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา 
  - มสีถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ 
  - หากเป็นครภัุณฑ์เพื่อทดแทนของเดิม ต้องเป็นรายการที่อายุการใช้งานสูง ไม่สามารถใช้
งานได้ หากซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - มีรายละเอียดแบบรูปรายการประมาณราคา 
  - หากเป็นรายการปรับปรุง ควรมีทะเบียนการซ่อมแซมในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
  เพื่อให้แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๔๗ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อกําหนดข้างต้น กองแผนงาน ได้กําหนดรายการครุภัณฑ์ และ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อบรรจุในแผนความต้องการงบลงทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดส่งข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๕,๑๒๙,๖๐๐.-บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท) 
จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ ๓๒๓,๘๖๗,๓๐๐.-บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕๕๑,๒๖๒,๓๐๐.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพัน
สามร้อยบาท) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม   



 
 
 

- ๑๖ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา      
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘๗๕,๑๒๙,๖๐๐.-บาท  

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบและนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัต่อไป  
 

  ๔.๙ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๕๑,๖๙๓.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาท) ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑. บันทึกข้อความโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๖๑๓ ลงวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๖ สําหรับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดนิทรรศการ “รัฐบาลเพื่อประชาชน”รายรับประเภทรายได้ค่าบริการทางวิชาการ : ข้อ ๕.๔ ) 
จํานวน ๙,๐๐๐ บาท 

๒. บันทึกข้อความสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๒๘๑๑ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและตั้งแผนรายจ่ายงบประมาณกลางปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          
(รายรับประเภทเงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย:ข้อ ๕๑)จํานวน ๑,๑๔๒,๖๙๓.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาท) 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
พ.ศ.๒๕๓๔ ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑       
ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔ โดยท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  
ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมงานวิจัยฯเพ่ือจักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๑,๖๙๓.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาท) 



 
 
 

- ๑๗ -

 

มติท่ีประชุม : เหน็ชอบ 
 
 

  ๔.๑๐ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๖ และกระทรวงการคลังได้จัดการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว
ประเทศ ช้ีแจงมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีนายกิตติรัตน์           
ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
  จากมาตรการฯดังกล่าว มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 
  ๑.เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของแต่ละหน่วยงาน 
  ๒.เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 
  ๓. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
  ๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สําหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลา เบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เร่งรัดการดําเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๕. ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรกํีาหนด เป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๖. ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ที่ปรับปรุงแผนการ
ใช้จ่ายเงินโดยให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖  
  ๗. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณ  
ต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 
  ๘. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๘.๑ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ ให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖  
   ๘.๒ กรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ โดยส่งเรื่องให้สํานักงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ทั้งนี้ หากมีความสมบูรณ์



 
 
 

- ๑๘ -

ครบถ้วน สํานักงบประมาณจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๕ วันทําการ ดังนั้น ส่วนราชการต้องเร่งดําเนินการใน
กระบวนการจัดหา ถึงขั้นลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖) 
  ๙. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 
   ๙.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ติดตามและกํากับดูแลหน่วยงาน ในสังกัดให้ปฎิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน           
โดยเคร่งครัด 
   ๙.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จากการดําเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ อย่างช้าก่อนสิ้นไตรมาส ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบให้คณะกรรมการฝ่ายวางแผนของ
มหาวิทยาลัยในการทําหน้าที่ดังกล่าว 
   ๙.๓ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเขตพื้นที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด 
โดยให้สํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลงบประมาณ ตามมิติส่วนราชการ (Function) และมิติพ้ืนที่(Area)        
เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณที่ต้องดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดของ แต่ละ
จังหวัด ซึ่งอธิการบดีได้ร่วมเป็นคณะทํางานฯดังกล่าวด้วย 
   ๙.๔  ให้คณะทํางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบติดตามหน่วยงาน ที่มีการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
  ๑๐. ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรายงานผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจักต้องรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสํานักงาบประมาณ เป็นประจําทุกเดือน  
  ๑๑. ใหส้ํานักงานงบประมาณนําผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
  ดังนั้น ในการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณตามแผนความต้องการงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดําเนินการ
ทางพัสดุ ในการจัดหาเพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานของงบลงทุน เช่นความพร้อมทางรูปแบบ
รายการ ประมาณการราคากลาง และหรือขอบเขตการจ้างดําเนินงาน (TOR) โดยเฉพาะงบลงทุนรายการใหม่
ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ (อาคารปฏิบัติการรวม ๑ รายการ และชุดอุปกรณ์ภาพและเสียง  
๑ ชุด) ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อแสดงความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ 
  รวมทั้งรายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณเดิม และรายการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีซึ่ง            
ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็วด้วยเช่นกัน 



 
 
 

- ๑๙ -

  อนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๔ 
จํานวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่
กําหนดขอให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามระยะเวลาที่มาตรการฯได้กําหนดไว้  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   มติท่ีประชุม : เหน็ชอบและให้คณะ/สาํนกั/วิทยาลัย ดําเนนิการตามมาตรการติดตาม
การใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖  
 
 

๔.๑๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
บุณฑริก ได้ให้ความเห็นชอบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

เพื่อให้การดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความชัดเจนและสอดรับ
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีการดําเนินงานภายใต้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  - พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปี ๒๕๕๕              
และให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

 

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
- ความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพฯ มีการดําเนินการแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่            

จึงขอยกเป็นประเด็นความเสี่ยงในปีถัด เนื่องจากผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยยังคงต้อง
ดําเนินการปรับแผน รวบรวมและกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยบูรณาการสู่งานประจําต่อไป  

- ตรวจสอบรายละเอียดหน่วยนับของแต่ละตัวบ่งชี้ กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพิ่มเติม 
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบและให้กองแผนงานนําข้อเสนอแนะเพื่อนําไปดําเนินการ             
ในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 

 
 



 
 
 

- ๒๐ -

๔.๑๒ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในและ
รายงานผลการติดตามการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปีงบประมาณ)  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕                  
ณ ห้องประชุมบุญฑริก ได้ให้ความเห็นชอบการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วนั้น และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินผลการควบคุมภายใน 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้                 
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใคร่ขอรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ร่าง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงขอเสนอประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ใหค้วามเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และให้
ข้อเสนอแนะ (ร่าง)รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ (ดําเนินการ
ปีพ.ศ. ๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
   

มติท่ีประชุม :เห็นชอบใหน้ําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

 

๔.๑๓ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕)  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ 
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๓๒ คน โดยคณะต้นสังกัด            
ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน ๒๔ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน ๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน ๔  คน 
- สาขาวิชา ฟิสิกส ์      จํานวน ๑  คน   



 
 
 

- ๒๑ -

๒.  คณะเกษตรศาสตร ์  จํานวน ๗ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
      - สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน ๓ คน 
       - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน  ๔  คน  
๓.  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จํานวน ๑๐ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน ๒ คน 
      - สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องไฟฟ้า    จํานวน ๒ คน      
       - สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา     จํานวน ๒ คน      
       - สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน ๑ คน 
      - สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน ๓ คน 
๔. คณะบริหารศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จํานวน ๑  คน    
 ๔. คณะรัฐศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา การปกครอง     จํานวน ๑  คน     
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๘ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ    จํานวน ๑  คน 
๒.  คณะวศิวกรรมศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน ๑ คน       
๓. คณะบริหารศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน ๑  คน     
๔. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
        - สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์    จํานวน ๔ คน 
๔. คณะรัฐศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา การปกครอง     จํานวน ๑  คน     

 

 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๕) จํานวน ๓๒ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน  
๘ คน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) จํานวน ๓๒ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน ระดับปริญญาเอก 
จํานวน ๘ คน 

 



 
 
 

- ๒๒ -

๔.๑๔ การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา              
ท่ีศึกษาเกินเกณฑ์ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะ/สาขาวิชา ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาศึกษากรณีพิเศษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนด โดยขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล/รหัส สาขาวิชา/คณะ ความก้าวหนา้ 
๑.นางปริญญา  มลูสิน 
รหัส ๔๘๑๑๔๐๐๐๕๓  
นักศึกษาปริญญาเอก 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

-เงื่อนไขอื่นครบ คือ สอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่าน
วัดคุณสมบัติ ตรวจสอบรูปเล่มแล้ว 
-คงเหลืออยู่ระหว่างรอตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร 

๒.นายสนั่น  ต้ังสถิต 
รหัส ๔๘๑๓๔๐๐๐๒๐ 
นักศึกษาปริญญาเอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 

-สอบผ่านภาษาอังกฤษ 
-สอบผ่านวัดคุณสมบัติ 
-ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการแล้ว 
-อยู่ระหว่างขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ ๒  

 

ทั้งนี้ ในรายดังกล่าวได้มีการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้านักศึกษาที่ขยายระยะเวลา
การศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการสรุปข้อมูลของ
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกําหนด ควรพิจารณารายงานเฉพาะ
ข้อมูลของนักศึกษาที่ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการดังนี้ 

๑. มอบคณะและหลักสูตร ติดตามและเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเกินเกณฑ์
ข้อบังคับกําหนด ดําเนินการผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา เพื่อจักได้สําเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ทั้งนี้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาศึกษาให้กับนักศึกษาในรายดังกล่าว ปรากฏว่า
นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ ดังนั้นคณะจึงได้เสนอเรื่องขอ
ขยายระยะเวลาศึกษาให้กับนักศึกษาอีกครั้ง (ขอขยายระยะเวลาศึกษา ครั้งที่ ๔) เนื่องจากคณะพิจารณาแล้ว 
เห็นควรขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และคาดว่าจะสามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ 
  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงได้สรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา เนื่องจากนักศึกษาได้ศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนดไว้ (ศึกษาเกิน ๖ ปี 
การศึกษา) และไม่เป็นไปตามแผนที่แจ้งไว้ อีกทั้งได้เคยขอขยายระยะเวลาศึกษาหลายครั้ง (ขอขยายครั้งที่ ๔)  
  ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 



 
 
 

- ๒๓ -

           ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
           ๑๑.๒ ปริญญามหาบณัฑิต ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
           ๑๑.๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่
สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  
           ๑๑.๔ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษา ได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 
           ๑๑.๕ การนับเวลาให้นับต่อเนื่องกันต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

          ข้อ ๔๔  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ
ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการตอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด 
นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยเหตุผลใดๆต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- เพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีพิเศษภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 

มติท่ีประชุม : เหน็ชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 
 

๔.๑๕ การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ระหว่างสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว .)และสถาบันอุดมศึกษาสําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗            
(Joint  Funding 57) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก(คปก.) ภายใต้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ได้ดําเนินการโครงการร่วมให้ทุน
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และสถาบันอุดมศึกษา          
จํานวน ๒๙ แห่ง โดยเป็นไปตามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิจัยหรือบุคลากรใน
สาขาวิชาต่างๆภายใต้เกณฑ์คุณภาพและการดําเนินการตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
กําหนด สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (Joint Funding 57) ใกล้จะถึงเวลาการประกาศรับสมัครทุนขอรับ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ ๑๖ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ดังนั้น เพื่อให้ทันกับกําหนดการสมัครขอรับทุน และเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ทราบถึงจํานวน
ทุนและสาขาวิชาที่จะร่วมให้ทุน คปก.ก่อนกําหนดการเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.)  คปก.รุ่นที่ ๑๖ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงขอให้สถาบันกรุณาแจ้งข้อมูลความประสงค์ร่วม



 
 
 

- ๒๔ -

ให้ทุน คปก.ระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๕๗ (Joint Funding 57) ดังนี้ 

๑. จํานวนทุนที่ประสงค์ร่วมใหทุ้น 
๒. สาขาวิชาที่ต้องการพัฒนาและร่วมให้ทุน 
๓. รูปแบบการสนับสนุนทุน คปก. 

   ทั้งนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ส่งข้อมูลและรายละเอียด ภายในวันที่ ๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะได้ดําเนินการพิจารณาและแจ้งผลการร่วมให้
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( Joint Fund-
ing 57) ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การร่วมให้ทุนและจํานวนทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (Joint Funding 57)  
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้คณะส่งจํานวน/สาขาวิชา และเสนอรูปแบบการร่วมให้ทุน 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗         
มายังสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ .๒๕๕๕ โดยสํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาจะพิจารณาเลือกรูปแบบที่คณะส่งมากที่สุด  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) ต่อไป 
   

๔.๑๖ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕  
  นางวัชรี  หาทองคํา นิติกร สํานักงานกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบาย
รัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดให้ส่วน
ราชการที่ได้รับเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปวางระเบียบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังกําหนด และประกอบกับอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเป็นอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๑๕(๒)และ(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓    
  โดยที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กําหนดว่า “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานและให้ความเห็นชอบในเรื่องระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่ออกตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” ดังนั้น จึงเสนอ 
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์



 
 
 

- ๒๕ -

และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อที่ประชุมได้พิจารณา ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๑๕(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 โดยที่ประชุมได้ขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 
 หน้า  ๒  ข้อ ๕ 
   เพิ่มเติม (๔) “เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข” 
   ข้อ ๑๑ ปรับข้อความ “ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง” หรือปรับ
เพื่อให้ทราบว่าเป็นระเบียบที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
             

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ        
บริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
๔.๑๗  (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์

การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕  
  นางวัชรี  หาทองคํา  นิติกร สํานักงานกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความประสงค์ขอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อเป็นระเบียบการใช้เงินรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อรองรับโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกและ
คล่องตัวเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสําหรับการดําเนินงานของศูนย์และสอดคล้องกับภารกิจการดําเนินงานของ
ศูนย์ 
     โดยที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กําหนดว่า “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานและให้ความเห็นชอบในเรื่องระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่ออกตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” ดังนั้น จึงเสนอ 
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์



 
 
 

- ๒๖ -

และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อที่ประชุมได้พิจารณา ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๑๕(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

 

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
หน้า  ๒  หมวด ๒   
- พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ

บริบทของศูนย์ฯ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
หน้า  ๔  ข้อ  ๑๕  การพิจารณาปรับการใช้จ่ายต่าง ควรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก

ของศูนย์ฯ  
 

มติท่ีประชุม : ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนํากลับไปแก้ไขตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

 
๔.๑๘ ขอเสนอพิจารณาให้ศึกษาและแต่งตั้งคณะทํางานการจัดระบบขนส่ง

มวลชนภายในมหาวิทยาลัย 
             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องด้วย 
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสําคัญในการนํารถรางมาใช้ในการบริการว่ิงรับ-ส่ง 
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรักษา
สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งมีหลายมหาวิทยา ลัยนํ ารถรางมาให้บริการ  อาทิ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น โดยบริษัทโตโยต้าสุโขทัย ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด เพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น  และยังสามารถใช้ในกิจการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย อาทิ งานเกษตรอีสานใต้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร 

รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สโมสรนักศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ส.ม.อ.บ.๒๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๕๕๕ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ศึกษาและแต่งต้ังคณะทํางานการจัดระบบขนส่งมวลชน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕  
ดังนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงได้นําเรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาก่อนบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  



 
 
 

- ๒๗ -

โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นให้รองอธิการบดี   
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการและจะพิจารณาเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้นําไปศึกษาข้อมูลและแต่งต้ังคณะทํางานการจัดระบบขนส่งมวลชนภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสํารวจความต้องการของนักศึกษา ศึกษาข้อดี ข้อเสียต่างๆ เกี่ยวกับ            
การจัดการระบบขนส่งภายใน  

มติท่ีประชุม :มอบให้สํานักงานพัฒนานักศึกษาประสานกับสโมสรนักศึกษาเพื่อสํารวจ
ความต้องการของนักศึกษา ศึกษาข้อดี ข้อเสียต่างๆ เก่ียวกับการจัดการระบบขนส่งภายในและส่งข้อมูล
ให้คณะกรรมการที่ดูแลระบบจราจรต่อไป  

 

๔.๑๙ กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี 
๒๕๕๖   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การกําหนด
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งวาระการประชุมให้ทันตามกําหนดและเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกําหนดเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกําหนดเป็นสัปดาห์ที่สามของเดือน ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯจึงเสนอกําหนดการประชุมเป็น
วันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน ตาม(ร่าง)ปฏิทินดังนี้ 
   กําหนดปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ประจาํปี ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ /พ.ศ. กําหนดการประชุม 
วันอังคารสปัดาห์แรกของเดือน 

กําหนดการส่งเรื่องเพื่อบรรจวุาระ
การประชุม 

๑/๒๕๕๖ วันที่ ๘ มกราคม  วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม  

๒/๒๕๕๖ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม  

๓/๒๕๕๖ วันที่ ๕ มีนาคม วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒ เมษายน วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม  

๕/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤษภาคม  วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน 

๖/๒๕๕๖ วันที่ ๔ มถิุนายน  วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กรกฎาคม  วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน 

๘/๒๕๕๖ วันที่ ๖ สิงหาคม  วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม  

๙/๒๕๕๖ วันที่ ๓ กันยายน  วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  

๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑ ตุลาคม  วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน  

๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๕ พฤศจกิายน  วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม 

๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓ ธันวาคม  วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  



 
 
 

- ๒๘ -

  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   - กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๖  
 

   มติท่ีประชุม :เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารแจ้งกําหนดปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามเกณฑ์         
การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยทบทวน 
ปรับปรุงและแก้ไของค์ประกอบให้กฎบัตร การตรวจสอบภายใน  ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ ดังนั้นสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖          
ขึ้น เพื่อกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป และโดยใช้หลักการตามมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   

- เพื่อทราบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

 

  ๕.๒ รายงานผลการดําเนินการกรณีนักศึกษาเสียชีวิต 
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินการ
กรณีนักศึกษาเสียชีวิต ด้วยร.ต.ท.ภัทรพล แจ่มสีดา พนักงานสอบสวน ร้อยเวร สภ.วารินชําราบ แจ้งว่าเมื่อ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชน
กับรถเก๋งที่แยกลือคําหาญ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  จึงเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึง
พบว่า  
  ๑.รถบรรทุกพ่วง ๒๔ ล้อ ย่ีห้อฮีโน่ เลขทะเบียนหัว ๘๓๖๘๙๐ พ่วง ๘๓๖๘๙๑ สุพรรณบุรี  
มีนายสุนทร หวานฉ่ํา ไม่ทราบอายุ ที่อยู่ ๑๙  ม.๓ ต.ดอนปรุ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  เป็นผู้ขับขี่ 
  ๒.รถยนต์เก๋งไดฮัตสุ สีเขียว เลขทะเบียน ข ๑๐๖๙ อุบลราชธานี มีนางสาวเพชรรัตน์          
ลาเมฆ เป็นผู้ขับขี่  มีผู้โดยสารคือ นางสาวปริยาพร โพธ์ิศรี (นั่งอยู่เบาะด้านคนขับ) และนางสาวสุดารัตน์        
มูลสิน (นั่งอยู่เบาะหลังคนขับ) ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะเภสัชศาสตร์ 



 
 
 

- ๒๙ -

  จากผลการสอบสวนทราบว่า น.ส.เพชรรัตน์ฯ ปลอดภัยไม่เป็นอะไร ส่วน น.ส.ปริยาพรฯและ 
น.ส.สุดารัตน์ฯ มีผู้นําส่งโรงพยาบาลวารินชําราบ จึงเดินทางไปตรวจสอบ ทราบว่า น.ส.สุดารัตน์  มูลสิน         
ได้เสียชีวิต ส่วน น.ส.ปริยาพร โพธ์ิศรี บาดเจ็บเล็กน้อย จึงได้ร่วมกับแพทย์ รพ.วารินฯ ตรวจชันสูตรพลิกศพ
ตามคดีชันสูตรพลิกศพที่ ช.๕๕/๕๕ ได้จัดให้มีการรับคําร้องทุกข์ไว้ตามคดีที่ จร.๙๖/๕๕ 
  พนักงานสอบสวนได้บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ด้วยการจัดให้มีการวาดแผนที่พอสังเขป
ไว้แล้ว เพื่อจะได้ทําการสอบสวนต่อไป จึงบันทึกไว้ 
  หลังจากได้ประสานและปรึกษาหารือกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้ว พบว่านักศึกษาขับ
ขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท ไม่มีความระมัดระวังเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางร่วม ทางแยก เห็นควร
อบรมสั่งสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมีความระมัดระวังในการขับขี่มากย่ิงขึ้น  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ๑. ประสานงานกับ ร.ต.ท.ภัทรพล  แจ่มสีดา พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปคดีในส่วนที่จะให้คุณให้โทษต่อนักศึกษาที่ได้รับความเสียหาย(๒ คน) และเสียชีวิต    
(๑ คน)  
  ๒. เชิญพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง และผู้ปกครองของนักศึกษาทั้ง ๓ คนมาพบปะพูดคุยทําความ
เข้าใจและให้กําลังใจ เพื่อบรรเทาและผ่อนคลายต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น . ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ๓. สร้างความเชื่อมั่นและให้กําลังใจกับผู้ปกครองและนักศึกษาที่รอดชีวิตทั้ง ๒ คน ในเรื่องที่
มหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลเกี่ยวกับรูปคดีอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานพัฒนานักศึกษา หัวหน้า
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ร่วมกับนิติกรของมหาวิทยาลัยประสานงานกับพนักงานสอบสวนและ
เจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างใกล้ชิด  
  ๔. ฝากให้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่รอดชีวิตทั้ง ๒ คน ช่วยให้กําลังใจและช่วยดูแลมารดา
ของนักศึกษาที่เสียชีวิตด้วย เนื่องจากมารดาของนักศึกษาที่เสียชีวิตยังอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างแรง และขอ
ความร่วมมือให้ช่วยตอบแทนมารดาและครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน เงินทอง และกําลังใจฯลฯ 
  ๕. ประสานบริษัทสยามซิต้ีประกันภัย จํากัด เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษา
เสียชีวิตจํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่มารดาของ น.ส.สุดารัตน์ มูลสิน 
ต่อไป 
  ๖. ประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบัตรประจําตัวนักศึกษา 
  ๗. ประสานกรมการประกันภัยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.บุคคลที่ ๓ ต่อไป 
  ๘. ประสานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเงินค่าสงเคราะห์ศพ 
  ๙.ประสานคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเงินสมทบค่าสงเคราะห์ศพ 
  ๑๐. พิจารณาจัดต้ังกองทุนสําหรับนักศึกษาที่เสียชีวิตต่อไป  
 

   มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 



 
 
 

- ๓๐ -

 ๕.๓ รายงานการดําเนินการยกร่างระเบียบ“กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ” 
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย งานสวัสดิการนักศึกษา 
สํานักงานพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการยกร่างระเบียบ “กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”   
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเล่าเรียนจนสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการยกร่างระเบียบกองทุนฯ    
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

งานสวัสดิการนักศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อระดม
ทุนการศึกษาเข้า “กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมีเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑,๐๐๐ แหล่งทุน ซึ่งได้จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ต่างๆ  โดยได้ทยอยจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว จํานวน ๒๐๐ ฉบับ และได้รับการตอบรับแจ้ง
กลับมา จํานวน ๑ แห่ง คือ บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน)ประเภททุนรายปี จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่

ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ุและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  อมฤตสุทธิ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์          
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ  ไก่ไข่ สุกรขุน 
สุกรพันธ์ุและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) คณะเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จํากัด (มหาชน) มาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงมาแล้ว             
๕ ฉบับ และฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําบันทึกความ
ร่วมมือใหม่ 
  ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเครือเจริญโภคภัณฑ์โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ  ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ุและการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร
ระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า  ๑๐ ปี (เริ่มต้ังแต่  พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 



 
 
 

- ๓๑ -

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑.๑ สนับสนุนการจัดการศึกษา  การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๑.๒ เป็นแหล่งฝึกงานในพื้นที่ทางด้านการผลิตการตลาด 
๑.๓ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์ม 
๑.๔ ส่งเสริมรายได้และบํารุงการศึกษา  ลดการพึ่งพาภาครัฐ 

๒. โครงการผลิตไก่กระทง 
บริษัทฯ  ได้สนับสนุนงบประมาณการขยายโรงเรือนไก่กระทงให้เป็นระบบมาตรฐานที่

ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ จากความสามารถเลี้ยงไก่ ๓,๐๐๐ ตัวต่อรุ่น ขยายเป็น ๖,๐๐๐ ตัวต่อรุ่น  
โดยริเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ทําให้นักเรียนมีแหล่งศึกษาและฝึกงาน  อีกทั้งได้รับค่าตอบแทนจาก 
การฝึกงาน 

๓. โครงการผลติไก่ไข่ 
ได้มีการขยายโรงเรือนไก่ไข่ให้สามารถเลี้ยงไก่ได้รุ่นละ  ๖,๐๐๐ ตัว และปรับปรุงจาก

โรงเรียนแบบเปิด เป็นโรงเรียนแบบปิด  มีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกมาตั้งแต่             
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๔. โครงการผลิตสุกรขุน 
ดําเนินการตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๗ บริษัทฯ ได้บริจาคงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน

ขนาดความจุ ๔๐๐ ตัว เป็นระบบโรงเรือนแบบปิด (Evaporative Cooling System) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
บริษัทได้ก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน อีก ๑ หลัง ความจุ ๕๐๐ ตัว 

๕. โครงการผลิตสุกรพันธ์ุ 
ดําเนินการตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๖ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคงบประมาณปรับปรุงโรงเรือนหลัง

เดิมให้เป็นระบบปิด  มีระบบกําจัดของเสียจากฟาร์มเพื่อทําบ่อก๊าซชีวภาพ  กําลังการผลิต ๑๒๐ แม่พันธ์ุ  
ผลิตลูกสุกรได้ประมาณเดือนละ  ๑๕๐ – ๒๐๐  ตัว  

๖. โครงการแปรรูปเนื้อสุกร 
ดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทฯ  ได้บริจาคงบประมาณปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ

เนื้อสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งฝึกงาน  การชําแหละสุกร  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ  
และมีความทันสมัยตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ 

ผลจากการดําเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา 
การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  และการเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
แล้ว  ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่เป็นค่าต้นทุน          
ผันแปรที่สําคัญ  คือ ค่าพันธ์ุสัตว์  ค่าอาหารสัตว์  ค่าเวชภัณฑ์ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละประมาณ  
๙.๔  ล้านบาท  อีกทั้ง  ยังส่งผลให้คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้เป็นเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ  

ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการฯ มาแล้วรวม ๕ ครั้ง โดยโครงการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุนและสุกรพันธ์ุ ได้สิ้นสุด             



 
 
 

- ๓๒ -

ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  และโครงการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรจะสิ้นสุดในวันที่ ๙ มกราคม           
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ประสานงานเพื่อจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ 
สุกรขุน สุกรพันธ์ุและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัทซีพีเอฟ  
(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ุ
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด 
(มหาชน) 
 

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาจัดทําสรุปผล              
การดําเนินงานจากข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัทซีพี เอฟ            
(ประเทศไทย) ที่ผ่านมา นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 

๖.๒ แจ้งเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแจ้งเลื่อนสอบกลางภาค       

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้กําหนดวันสอบ
กลางภาค  ภาคการศึกษาปลาย  ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และในปีนี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็น วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้
มีการซ้อมรับปริญญา ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งอยู่ในช่วงการสอบกลางภาค 

ดังนั้น  กองบริการการศึกษา จึงได้เสนอเรื่องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.           
ณ  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สํานักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมฯ มีมติให้เลื่อนตารางสอบกลางภาค           
ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  กองบริการการศึกษา  แจ้งเลื่อนสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จากเดิม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เป็น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ และ ๒๖-๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕   
  - งดการให้บริการอาคารเรียนรวม ๔ และ ๕ ในวันที่  ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  - งดจัดการเรียน การสอน และการสอบในวันที่ ๒๒ – ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 






