
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
วันอังคารที่  ๕  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  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. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ 
๙. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางพูนสูข คําก้อน กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์   วัฒนกูล กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๕ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย์ กรรมการ 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๒๐. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ ์ กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
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๒๖. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๗. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 
๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ

เลขานุการ 
๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชมุ    

  - ไม่มี -   
     

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.อดุลย์   จรรยาเลิศอดุลย์ 
๓. นายพลชาติ  หอมหวล นักวิชาการเงินและบัญชี  กองคลัง 
๔. นางสาวรุ่งตะวัน  คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ  
๑.๑  เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจที่น้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล 

  อธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ สํานักเลขาธิการเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 
ที่น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต  มีหนังสือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน   

สํานักเลขาธิการ ได้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  
ทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงขอบใจและทรงรู้สึกปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งในน้ําใจอันงาม และความ
ปรารถนาดีของท่านตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้ําใจห่วงใยและความปรารถนาดีของประชาชน เปรียบประหนึ่งพลังอันบริสุทธ์ิ
ที่จะช่วยอุดหนุนให้กําลังพระวรกาย และกําลังพระทัยฟ้ืนฟูโดยเร็ววัน เพื่อที่จะทรงสามารถปฏิบัติพระราช
กรณียกิจจานุกิจ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขของราษฎร 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจที่น้อมเกลา้ฯถวายพระพรชัยมงคล 
 
 

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
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  ๑.๒ แนวนโยบายการบรหิารจัดการเงินรายไดข้องสถาบันอุดมศึกษา  
  อธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ ได้ทําการศึกษาในประเด็นการบริหารเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน ๖๕ แห่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานการบริหารเงินรายได้
ของสถาบันอุดมศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
พิจารณารายงานผลการสอบทานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร
จัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รายงานผลการสอบทานข้างต้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารายงานผลการสอบทานการบริหารเงิน
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเงินรายได้เป็นของตนเอง
และไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี          
ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่รายงานการรับ
และการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติดังกล่าว และบางแห่งมีการออกกฎระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ ที่อาจขัด
หรือแย้งกับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเด็นการใช้จ่ายเงินรายได้ สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะกําหนดแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การจัดการข้อมูล และระบบการรายงานต่างๆ ดังนี้ 

๑. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อกรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง เพื่ อ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญั ติ  มาตรา  ๑๗๐  ของรัฐธรรมนูญแล้ว 
สถาบันอุดมศึกษาควรรายงานการรับและการใช้จ่ายได้ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน             
ต้นสังกัดด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะการจัดสรรเงิน
งบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัด ตามมาตรา๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .๒๕๔๖ อันทําให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องของ
รัฐสภา 

๒.ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน และลดปัญหา
การตรวจสอบจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นๆด้วย 
  ๓.ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยด่วน  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

๑. แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๗)/ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
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๒. งานบริหารทั่วไป กองกลาง  การดําเนินการแจ้ง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี คณะ/
สํานัก/หน่วยงานและถือปฏิบัติ (บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๑/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกระทรวงศึกษาธิการ 
  อธิการบดี ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 
ได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่า
ความนิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับ                 
ให้กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอส่งสําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ที่ สธ ๐๓๐๕.๑/๔๑๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ และ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสํานักงาน ป.ป.ช.เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดวันเวลา เพื่อลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช.ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.                
ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สํานักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ํา) 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   
 

๑.๔ โครงการสัมมนาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  กําหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
วันที่ ๖-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ในห้วงเวลาดังกล่าว กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ติดภารกิจ            
ไม่สามารถเข้าร่วมได้  จึงขอเลื่อนโครงการสัมมนาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
จากเดิมเป็นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่ในการจัดสัมมนาได้รับ
ความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
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๑.๕  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเวียนให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบแล้ว แต่มีบาง
หน่วยงานยังคงใช้ช่ือเดิมอยู่ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ใช้ช่ือใหม่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ              
ฉบับใหม่  

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
           หน้า ๒๐   บรรทัดที่  ๑๕ – ๒๐  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอ

เรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 
ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕ เนื่องจาก
หลักสูตรกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ ๑๕  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  หน้า ๒๑   บรรทัดที่  ๔ – ๑๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:ให้มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เบ้ืองต้น เกี่ยวกับศูนย์ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเช่ียวชาญ
ภายในคณะและของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลําดับความสําคัญ  ทั้งนี้ในส่วน            
การดําเนินงานของศูนย์งา ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการ
ดําเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสมไว้ของศูนย์งา 
 

ระเบียบวาระที่ ๓     เรือ่งสืบเนื่อง 
  ๓.๑  ผลการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้การประกนัคุณภาพภายนอก รอบสาม
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (หลังการประเมินซกัซ้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก) 
  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา หัวหน้าสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เห็นชอบผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
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รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแผนการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดให้มีการซ้อมรับการประเมินฯ 
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ และนําเสนอผลการซ้อมรับการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 
       ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ของสมศ. 
รอบสาม โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ตามประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 
๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทธิ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมกับคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวม ๑๖ ท่าน 
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ของสมศ.รอบสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ - วันศุกร์ที่ ๒๕ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑)  คณะกรรมการฯ แบ่งความรับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) 
กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๑-๗  ๒) กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๘ - ๑๑ และ ๓) กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ - ๑๘ 

๒)  คณะ/หน่วยงาน จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงานรายตัวบ่งชี้  

๓)  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานที่นําเสนอในเบื้องต้น 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบผลการดําเนินงานในรายตัวบ่งชี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่มีข้อเสนอแนะ
ต่อการดําเนินงาน คณะกรรมการแจ้งบุคลากรให้รับทราบทันที และกรณีที่หลักฐานไม่สมบูรณ์คณะกรรมการ
จะปรับเปลี่ยนค่าคะแนนให้สอดคล้องกับผลงานที่รายงานในครั้งนี้  

๔)  คณะกรรมการฯ พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ของสมศ. 
รอบสาม เป็นรายคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะทั้งในภาพรวม และรายงานคณะ  

๕)  คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานในรายตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผลงาน เอกสาร/หลักฐานมีความสอดคล้องและตรงตามเกณฑ์การประเมินที่ 
สมศ.กําหนด  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย (หลังการซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) ดังนี้ 

๑) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ของสมศ. รอบสาม โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒) สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ทั้งนี้ หลังการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสาม สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ได้แจ้งเวียนผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๒/ว๑๒๑ วันที่ ๒๘ มกราคม            
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พ.ศ.๒๕๕๖ และขอรายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามตัวบ่งชี้สมศ.รอบสาม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ 

๓) เสนอผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้จากการซ้อมประเมินตนเองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย พบว่าเอกสารหลักฐานและรายงานประเมินตนเอง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ขอรวบรวมรายงานประเมินตนเองของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยให้นําส่งมาที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อจักได้รายงานต่อที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน และเสนอต่อ สมศ.เพื่อรับการประเมินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามที่สํานักงานประกันคุณภาพฯนําเสนอ  
 
 

   ๓.๒  การตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการในการตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกําหนดการตั้งชื่อถนนสายหลักโดยใช้กรอบ
แนวคิดจากช่ือต้นไม้ แม่น้ําหรือกําหนดเป็นชื่อถนนมหาวิทยาลัย ส่วนถนนสายรองสอดคล้องกับการกําหนด
ถนนสายหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและการอ้างอิงในการเข้าถึงจุดต่างๆของนักศึกษาและผู้ปกครองและ
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อราชการ และเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อถนน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา     
ในการตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การต้ังชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

     มติท่ีประชุม :เห็นชอบการตั้งชื่อถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้กรอบแนวคิด 
เป็นชื่อของแม่น้ํา ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารถึงประชาคม
อาเซียน  
 

๓.๓ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนํากลับไปแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  



 
 
 

- ๘ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-พิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและ 

วิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

   มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นํา(ร่าง)ประกาศ
เพื่อพิจารณาทบทวนในประเด็นของการเขียนวัตถุประสงค์ โดยอธิการบดีจะหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องในแนว
ทางการจัดทําประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในข้อกฎหมาย     

 

   ๓ .๔ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอให้มีการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯนํากลับไปแก้ไขและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไปนั้น 
   สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯได้ดําเนินการตามมติแล้ว และจัดทําร่างประกาศ ขอแก้ไข
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ว่า ด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  พ .ศ .๒๕๕๑                
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
   - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไข 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๗) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๗) มีผู้ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน ๕ คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้



 
 
 

- ๙ -

- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  จํานวน ๔ คน 
๒. คณะบริหารศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน ๑ คน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                   - การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ครั้งที่ ๗) จํานวน ๕ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน 
   
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๗) จํานวน ๕ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน  

 
 

๔.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ )  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะศิลปศาสตร์             
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕) ที่ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)        
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๒๙.๙.๑/๗๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖    
  หลักสูตรดังกล่าวมีแผนเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตาม
แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรได้วางแผนเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ๑) ค่าหน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ๒) ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษา
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา             
ตามท่ีเสนอดังกล่าว ทางหลักสูตรมีความจําเป็นสําหรับค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการท่องเที่ยว ที่จะต้องดําเนินการทุกๆภาคการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว  

รายการค่าธรรมเนียมการศกึษา ปริญญาโท จัดสรรให ้ ผู้กําหนด/เสนออัตรา 
๑. ค่าธรรมเนยีมเรียกเก็บครัง้เดียว ๑,๐๐๐.- มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒) ค่าธรรมเนยีมการศึกษาเรียกเก็บเป็นราย
ภาค 
๒.๑) ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
๒.๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค 

 
๒,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

 
มหาวิทยาลัย  
คณะ 

 
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓)- ค่าธรรมเนยีมลงทะเบียนรายวิชา หน่วย
กิตละ 
   - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ 
     การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 

 
๑,๕๐๐.- 

 
คณะ 

 
คณะเป็นผู้เสนอ 



 
 
 

- ๑๐ -

รายการค่าธรรมเนียมการศกึษา ปริญญาโท จัดสรรให ้ ผู้กําหนด/เสนออัตรา 
๒) ค่าธรรมเนยีมพิเศษ  ๑๐,๐๐๐.- คณะ คณะเป็นผู้เสนอ 

๓) ค่าธรรมเนยีม 
๓.๑) การสอบประมวลความรอบรู้ 
๓.๒) การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

 
๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

 
คณะ 
คณะ 

คณะเป็นผู้เสนอ 

๔) ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ๒,๐๐๐.- มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกําหนด 
    
 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการของหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะศิลปศาสตร์ 
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยขอประกาศใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
  ซึ่งในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้ ๕ 
ประเภท คือ ๑) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว ๒) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายภาค ๓) ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรายวิชาที่เรียกเก็บเป็นรายภาค ๔) ค่ารักษาสถานภาพการศึกษาเรียกเก็บรายภาค และ ๕) 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
 อนึ่งตามข้อ ๗ ในระเบียบนี้ การเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๕             
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บเงิน โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

๑) คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  

๒) ขอประกาศใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

  มติท่ีประชุม: เห็นชอบตามที่คณะศิลปศาสตร์นําเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ )  
 
 

๔ .๓  การแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชาใหม่ และการ
พิจารณาแผนการเปิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยวาระการปฏิบัติงานครั้งละ ๒ ปี นับจากวันประกาศการดําเนินงานของ



 
 
 

- ๑๑ -

คณะกรรมการในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และจะสิ้นสุดวาระคณะกรรมการชุดนี้ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พศ.๒๕๕๖  
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรและรายวิชา จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง โดยได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จํานวน 
๗๙ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับ ปริญญาโท จํานวน ๒๕ 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๑ หลักสูตร และหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ๑ หลักสูตร               
(ในจํานวน ๗๙ หลักสูตรนี้ สกอ.พิจารณารับทราบแล้ว ๒๘ หลักสูตร) ยังเหลือหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้การเห็นชอบการปิดหลักสูตร จํานวน 
๑๙ หลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

การนี้ จึงเสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิม และเลือกกรรมการแทนบางท่าน ประกอบด้วย  
๑.๑ ศาสตราจารย์ (เกียรติคณุ)นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย            ประธาน  

        ๑.๒ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          กรรมการ 
 ๑.๓ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ                                             กรรมการและเลขานกุาร 

              รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
๑.๔ ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ เมนะเศวต   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย          กรรมการ        
๑.๕ ศาสตราจารย์ปริญญา จนิดาประเสริฐ *  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       กรรมการ 
๑.๖ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ      
๑.๗ นายสนธิ  คชวัฒน์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
๑.๘ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          กรรมการ            
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
๑.๙ รองศาสตราจารย์โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์       กรรมการ 
๑.๑๐ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สทุธิพินิจธรรม                                                         กรรมการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กลุ่มมนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            กรรมการ 
๑.๑๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค  คณะรฐัศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          กรรมการ 
๑.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา* คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์         กรรมการ 
๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลปพร ศรีจั่นเพชร*  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี           กรรมการ 

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๑.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               กรรมการ          



 
 
 

- ๑๒ -

ฝ่ายประสานงานและเลขานกุาร 
 ๑๖. นางภูษณิศา  นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา ๘ ชํานาญการพิเศษ            เลขานกุาร 
 ๑๗. นางสาวทัชกานต์  โลมรตัน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ               ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑๘. นางนาถรัดดา  ยอดเอื้อ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
   

                    หมายเหตุลําดับที่ ๑ .๕ ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ลําดับที่๑ .๑๓ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และลําดับที่ ๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ติดราชการสอน 
ไม่สามารถเป็นกรรมการได้  
      จึงขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นแทนทั้ง ๓ ท่าน 

๒. พิจารณาคณะกรรมการชุดใหม่ โดยขอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอ
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสาขา ไม่เกิน ๓ ท่าน (ไม่รวมประธาน อธิการบดี เลขานุการ)และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามกลุ่มสาขา ไม่น้อยกว่า ๔ ท่าน  

  
 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สํานัก เสนอรายชื่อกรรมการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาที่งานสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 

๔.๔  การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในแต่ละภาคการศึกษา            

ที่นักศึกษาลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งประกอบด้วยค่าลงทะเบียนเรียน              
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ)จากการเก็บ
ค่าลงทะเบียนเรียนแบบหน่วยกิตนั้นพบปัญหาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้อุปการะหรือผู้ให้ทุนการศึกษา ไม่ทราบค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ชัดเจนทําให้ไม่สามารถวางแผนการชําระเงินในแต่ละภาคการศึกษาได้ เพราะเป็นการจ่ายในภาคการศึกษา          
แต่ละครั้งไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 

๒. การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามีความล่าช้าและซับซ้อน เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกจ่ายเป็นรายการและหลายครั้ง ต้องโอนเงินผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์หลายครั้ง 
(เพิ่มรายวิชาหลังจากชําระเงินแล้ว) และนอกจากนี้การขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็ไม่ได้จํานวนเงินขอกู้                 
ที่แน่นอนเพราะต้องรอลงทะเบียนรายวิชาตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 

๓. ระบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
คือมีขั้นตอนการทํางานมากข้ึน เช่น ต้องแยกรายการการเรียกเก็บ ต้องทํารายการเพิ่มหรือคืนเงินเมื่อ             
มีการเพิ่ม-ถอน หรือเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นต้น 

๔. การจัดสรรเงินให้กับคณะต่างๆช้าเนื่องจากต้องรอการลงทะเบียนเสร็จ จากปัญหา
ดังกล่าวฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงได้ศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
พบว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเพื่อความสะดวกต่อ          



 
 
 

- ๑๓ -

การบริหารจัดการ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันฯ
ลาดกระบัง  เป็นต้น  
 ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาและการบริหารงานในปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
จึงได้พิจารณาดําเนินการปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบหน่วยกิตเป็นเหมาจ่าย                
ในปี ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

-  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย  ประจําปี  ๒๕๕๖ 
 
 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๕ กรอบแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ มาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลประเมินอยู่ที่ ๓.๖๙๖๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) 
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําลังอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. นั้น 
  ในการนี้สํานักงาน ก.พ.ร.แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกรอบการประเมินฯ มี ๔ มิติ 
เหมอืนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยไม่มีการเจรจาค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน ก.พ.ร.แต่ปรับเปลี่ยนค่าน้ําหนักระหว่างมิติ และเพิ่มตัวช้ีวัดจาก ๑๑ ตัวช้ีวัด             
เป็น ๒๐ ตัวช้ีวัด ซึ่งเพิ่มขึ้น ๙ ตัวช้ีวัดได้แก่ 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ. องค์ประกอบที่ ๑) การผลิตบัณฑิต 
(สกอ.องค์ประกอบที่ ๒) 

๑. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. องค์ประกอบที่ ๓) 
๒. การวิจัย (สกอ. องค์ประกอบที่ ๔) 
๓. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.องค์ประกอบที่ ๕) 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.องค์ประกอบที่ ๖) 
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ(สกอ . 

องค์ประกอบที่ ๗) 
๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ (สกอ. องค์ประกอบ

ที่ ๘) 



 
 
 

- ๑๔ -

๗. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                 
(สกอ. องค์ประกอบที่ ๙) 

  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ   โดยอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดส่ง สกอ. เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ขอเสนอแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําคํา          
รับรองฯ และผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด การดําเนินงานดังนี้ 

๑. ตัวชี้ วัดใหม่ มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ตัวชี้วัดเดิม มอบหมายตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  กรอบแนวทางและการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบกรอบแนวทางและการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

๔.๖ โครงการที่เสนอขอรับทุนจากสหภาพยโุรป 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากสหภาพยุโรป

ได้ประกาศให้ทุนในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีการทํางานร่วมระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับภาคส่วนต่างๆ              
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาโครงการ Empowering Small Scale Farmers in Climate 
Change Risk Reduction and Improve Food Security Through Promotion of Organic Farming in 
Ubon Ratchathani ร่วมกับมูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอของบประมาณในการ
ดําเนินงานกับสหภาพยุโรป เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ยูโร ระยะเวลาการทํางาน ๔ ปี โดยเงินทุนดังกล่าวทาง
สหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุน ๙๐% ส่วนที่เหลือเป็นของผู้รับทุน  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทราบว่า โครงการดังกล่าวมีแนวโน้มจะได้รับการ
อนุมัติทุน และมีการปรับแก้ไขครั้งสุดท้ายเม่ือวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จึงขอนําเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบการดําเนินงานและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ                 
ในการร่วมทุน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -การขออนุมัติเงินสมทบในโครงการที่เสนอขอทุนจากสหภาพยุโรป จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ยูโร 
ในระยะเวลา ๔ ปี 

   มติท่ีประชุม :อนุมัติในหลักการ มอบกองแผนงานพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสมทบ          
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 

- ๑๕ -

๔.๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม   
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยกองคลัง สํานักวิทย
บริการ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา              
ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙,๐๑๙,๗๘๙.-
บาท ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑. บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๒๙.๓.๑/๙๖๒๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อคืนค่าปรับให้แก่บริษัท เอื้ออารีวัสดุ จํากัด 
(รายรับประเภทเงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย :ข้อ ๕.๑) จํานวน ๓๒,๑๓๒.-บาท 

๒. บันทึกข้อความสํานักวิทยบริการ ที่ ศธ๐๕๒๙.๑๐.๑/๖๙๗๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม     
พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายรับเงินรายได้ยอดยกมาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕                
เพื่อปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างสํานักวิทยบริการ(รายรับประเภทรายได้ อ่ืน:-ข้อ ๕ .๔.๖) จํานวน 
๒,๐๖๐,๐๐๐.-บาท 

๓. บันทึกข้อความสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๐๑๑ ลงวันที่ 
๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติต้ังงบประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๖ (รายรับประเภทรายได้อ่ืน :                
ข้อ ๕.๔.๖ ) จํานวน ๓๕๓,๑๙๕.-บาท 

๔. บันทึกข้อความสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๐๖๓ ลงวันที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติต้ังงบประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๖ (รายรับประเภทเงินผลประโยชน์
มหาวิทยาลัย : ข้อ ๕.๑ ) จํานวน ๑,๗๗๖,๐๐๐.-บาท 

๕. บันทึกข้อความสํานักงานส่งเสริมงานวิจัยฯ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
“เครื่องทําความสะอาดและอบเมล็ดงา”รายรับประเภทรายได้อ่ืน: ข้อ ๕.๔.๖ จํานวน ๒๙,๐๐๐.-บาท  

๖. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ (รายรับประเภทรายได้อ่ืน : ข้อ ๕.๔.๖) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  

๗. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๗๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการทาง
วิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จํานวน ๖,๘๒๐,๐๐๐.-บาท 

๘. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๐ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับประมาณการรายรับจากเงินรายได้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (รายรับประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : ข้อ ๕.๒) จํานวน ๙๑๐,๐๐๐.-บาท   



 
 
 

- ๑๖ -

๙. บันทึกข้อความคณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๐๐๐๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รายรับประเภทเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ข้อ ๕.๒) จํานวน ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท   

๑๐. บันทึกข้อความคณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เพิ่มเติม (รายรับ
ประเภทค่าบริการทางวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จํานวน ๘๔๐,๐๐๐.-บาท 

๑๑. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๗/๑๕๒ 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องขออนุมัติเงินคงเหลือประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) (รายรับประเภทรายได้
อ่ืน: ข้อ ๕.๔.๖) จํานวน ๑๙,๕๘๓,๓๗๒.-บาท  

๑๒. บันทึกข้อความกองบริการการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๘/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม(รายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา :ข้อ ๕.๒) จํานวน 
๔๑๖,๐๙๐.-บาท 

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อที่๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน 
ข้อ๕.๑ ข้อ๕.๒ และข้อ๕.๔ โดยท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมแล้วนําเสนอต่อคณะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม  
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของกองคลัง สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
ดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของกองคลัง สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิท ธิประโยชน์  สํานักงานส่ง เสริมบริหารงานวิจัยฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์                
คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา เพื่อจักได้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป     
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของกองคลัง สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๑๙,๗๘๙.-บาท 
 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 

- ๑๗ -

  ๔.๘  (รา่ง) รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒๕๕๕   
     - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -   
 

  ๔.๙ การกําหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  
    - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -   

 

๔.๑๐ ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การให้บริการวิชาการ ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
“อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖”เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และประชาสัมพันธ์ต่อไป  
   ด้วยปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักทฤษฎีทางวิศวกรรมมาให้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําหรือ           
ให้คําปรึกษาหรือการรับวิเคราะห์/ทดสอบเช่นการวิเคราะห์คุณภาพน้ําการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
   จากการดําเนินงานดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งจําเป็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นใน
บริเวณที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยังเป็นภารกิจหลักอีก
อย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดอัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
ถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทราบโดยทั่วกัน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขออนุมัติออกประกาศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 มติท่ีประชุม : อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

 

๔.๑๑ ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราการจัดสรร
เงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณจากรายได้การให้บริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น                
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “อัตราการจัดสรรเงินรายได้



 
 
 

- ๑๘ -

จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖”เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของ                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป 

  ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยใช้หลักทฤษฎีทางวิศวกรรมให้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําหรือให้คําปรึกษา หรือ
การรับวิเคราะห์/ทดสอบ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  จากการดําเนินงานดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งจําเป็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น 
ในบริเวณที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยังเป็นภารกิจหลัก
อีกอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณส่วนดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรกําหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อถือปฏิบัติ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-(ร่าง)ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จาก
การใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖  

 

มติท่ีประชุม : อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

 
 
 
 
 

๔.๑๒ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
  ผู้อํ านวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นํา เสนอที่ประชุมเพื่ อพิจารณา                
ด้วยในปัจจุบันสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีภาระหน้าที่ในการให้บริการด้านการเรียนการสอนการ
ฝึกอบรมและการให้บริการแก่นักศึกษาทั่วไปเพิ่มมากขึ้นอันจะเห็นได้จากการที่คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการจัด
ฝึกอบรม ซึ่งส่งผลให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๑. ในกรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะจัดสรร
ให้แก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ 

๒. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ชํารุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ ขอให้หน่วยงานที่ขอรับการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๓. สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอหารือแนวทางที่ชัดเจนว่าสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายควรมีหน้าที่และขอบเขตเพียงใดในการดําเนินการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และควรใช้งบประมาณใด
ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี   



 
 
 

- ๑๙ -

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง โดยหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นของหน่วยงานที่มีความต้องการ โดยใช้
งบประมาณของหน่วยงานนั้น สํานักคอมพิวตอร์และเครือข่ายมีหน้าที่กําหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อ(หาก
มีความต้องการจากหน่วยงานนั้น) และสําหรับหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบํารุงในส่วนของสํานักงาน
อธิการบดี สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ซ่อมบํารุงและให้ความเห็นในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อม 
โดยหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย 

 

๔.๑๓ พิจารณาการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย)หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการการตลาดแผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะบริหารศาสตร์ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม            
ไปเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (ระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี) โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้  

๑) บริษัทบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดแผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน ๑๐๐ ทุน/รุ่น 

๒) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาปฏิบัติงาน          
ในพื้นที่ที่บริษัทจัดหาให้ 

๓) บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ             
ปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทํางานจริง โดยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานหรือฝึกสหกิจ
ศึกษา ในสถานประกอบการของบริษัท 

๔) บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อสาร
การเรียนการสอนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

๕) บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย 
๖) บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันดําเนินกิจกรรมหรือดําเนินโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 

ร่วมกัน  
  คณะบริหารศาสตร์ ดําเนินการร่างหลักสูตรและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุม           
มีมติเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
 

อนึ่ง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความความแตกต่างจากหลักสูตรสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ คือ จัดในรูปแบบของการฝึกงานแบบเข้มข้น มีการฝึกงานในสถานประกอบการ 7-Eleven 
ในทุกภาคการศึกษาทําให้การเรียนการสอนของหลักสูตรจะต้องจัดกลุ่มเฉพาะ ไม่เรียนร่วมกับนักศึกษา
หลักสูตรอื่นๆชัดเจน ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเรียนการสอนมากกว่าหลักสูตรภาคปกติอ่ืนๆ               
ซึ่งหากเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรภาคปกติ จึงไม่เพียงพอ                 
ต่อต้นทุนในการบริหารหลักสูตร ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงได้คํานวณจุดคุ้มทุนในการบริหารหลักสูตร
ดังกล่าว ดังนี้ 



 
 
 

- ๒๐ -

 

๑. เหมาจ่าย ๑๙,๕๐๐ บาท        บาท/เทอม 
      รายได้เหมาจ่าย (บาท/เทอม)   ๑๙,๕๐๐.๐๐    เข้าคณะ ๗๐%        ๒๗,๓๐๐.๐๐  บาท/หัว/ปี 
                        จุดคุ้มทนุ                                                           ๒๒๑        บาทคน/ปี 
                        จุดคุ้มทนุ                                                             ๕๕        คน/ช้ัน/ปี             

๒. เหมาจ่าย ๑๘,๕๐๐ บาท        บาท/เทอม 
     รายได้เหมาจ่าย (บาท/เทอม)        ๑๘,๕๐๐.๐๐      เข้าคณะ ๗๐     ๒๕,๙๐๐.๐๐  บาท/หวั/ปี 
                        จุดคุ้มทนุ                                                            ๒๓๓       บาท/คน/ปี 

                   จุดคุ้มทุน                                                              ๕๕       คน/ช้ัน/ปี            

๓. เหมาจ่าย ๑๗,๕๐๐ บาท        บาท/เทอม 
      รายได้เหมาจ่าย (บาท/เทอม)        ๑๗,๕๐๐.๐๐     เข้าคณะ ๗๐%   ๒๔,๕๐๐.๐๐  บาท/หัว/ปี 
                         จุดคุม้ทนุ                                                           ๒๔๘        บาท/คน/ปี 

                    จุดคุม้ทุน                                                            ๕๕          คน/ช้ัน/ปี           
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
   -ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดแผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในอัตรา ๑๙,๕๐๐ บาท/ภาคการศึกษา/คน 
 
 

   มติท่ีประชุม: เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยัต่อไป  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๕.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 
จํานวน ๓ หน่วยงาน  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน                
พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เมื่ออธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี นั้น หัวหน้าส่วนงานที่มีเวลาปฏิบัติงาน
ครบตามระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว มีดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์  ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์   
จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๔ ปี  ในวันที่ ๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖   

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา  ตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒ ปี  ในวันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖   

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   
จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒ ปี   ในวันที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 



 
 
 

- ๒๑ -

   
 

  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน จํานวน ๓ หน่วยงานข้างต้น  
ดังนี้ 

ลําดับ หัวหน้าส่วนงาน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน 
๑ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๑. อธิการบดี                                       ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ                    กรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางอรวรรณ  ชยางกูร                                  กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์           เลขานุการ

๒ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ๑. อธิการบดี                                       ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์     
                                                                 กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต                  กรรมการ   
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์          เลขานุการ 

๓ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ๑. อธิการบดี                                       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์           กรรมการ  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ                     กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์          เลขานุการ 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๘)ระดับอุดมศึกษาตัวบ่งชี้ที่๑๓ และการประกันคุณภาพ



 
 
 

- ๒๒ -

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๒ ที่๑๓ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๒กําหนดให้มีการ
ประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จ โดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังแต่ระยะเวลาการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จํานวน ๕ หน่วยงาน 
ได้แก่ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกับอีก ๑ หน่วยงาน คือหน่วยการเรียน
การสอน จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ครบระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๔ ปี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔           
  ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินคุณภาพภายใน เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  
พ.ศ .๒๕๕๖ จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน               
ทุกหน่วยงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้สว่นงานทุกหนว่ยงาน  ได้แก่ 
                         ๑.๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ                     ประธานกรรมการ 

     ๑.๒) รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ                                      กรรมการ 
               อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร        
      ๑.๓) รองศาสตราจารย์จินดา  ขลิบทอง                                      กรรมการ 
                รองอธิการบดีฝ่ายบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
                 ๑.๔) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์              กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี 

๒) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาเขตมุกดาหาร  ได้แก่ 
               ๒.๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ                               ประธานกรรมการ 

      ๒.๒) รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ                                   กรรมการ 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

      ๒.๓) รองศาสตราจารย์จินดา  ขลิบทอง                                        กรรมการ 
             รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
      ๒.๔) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์             กรรมการและเลขานุการ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี
๓) อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการประเมิน ฯ 
    ๓.๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท

ของผู้บริหาร  ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ หรือรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  
    ๓.๒)ประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร   



 
 
 

- ๒๓ -

    ๓.๓) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
    ๓.๔) รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        ๓ .๕)แจ้งผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อนําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส่วนงานและหน่วยงานต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
  - เสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

  ๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของ  
ผู้บริหาร ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ หรือรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
๓) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

  ๔) รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ๕) แจ้งผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อนําไปเป็นข้อมูลประกอบการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส่วนงานและหน่วยงานต่อไป 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี          
ประเดน็เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
  - เสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 

  ๕.๔ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิของสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามบันทึก
ข้อความ สํานักงานสภาอาจารย์ที่ ๐๕๒๙.๑.๕/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สภาอาจารย์
สอบถามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  ๑. นโยบายเกี่ยวกับการจัดรถบริการ (รถไฟฟ้า) 



 
 
 

- ๒๔ -

  ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บขยะที่มีอันตราย 
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ดังนี้ 
   ๑.นโยบายเกี่ยวกับจัดรถบริการ(รถไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา เป็นประธานคณะทํางานโดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ๒. แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บขยะที่มีอันตราย สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้มี
การแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการขยะและน้ําเสีย ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อทําหน้าที่ศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบการจัดการขยะและน้ําเสียศึกษาและวางแผนการจัดการระบบการจัดเพื่อ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยโดยปัจจุบัน
ได้พิจารณาดําเนินการแต่ง ต้ัง เป็นคณะกรรมการเพื่อให้ พิจารณาในเชิงนโยบายและการจัดการ                 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

๑. นโยบายเกี่ยวกับการจัดรถบริการ (รถไฟฟ้า) 
๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บขยะที่มีอันตราย 
 
 

           มติท่ีประชุม :รับทราบ 
 
 
 
 

  ๕.๕ ขอแจ้งหน้าที่และรปูแบบการผลิตและการให้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ตามท่ีโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดต้ังโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ .๒๕๔๔ มีสถานะเป็นหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ผลิตเอกสาร ตํารา หนังสือ เอกสารการเรียนการสอน ตลอดจนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เพื่อให้บริการผู้มาใช้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอ
รายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แก่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทราบ  ทั้งนี้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินธุรกิจโรงพิมพ์ กําไรสุทธิ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คณะกรรมการบริหารทรัพยส์นิ
มหาวิทยาลัย จึงมีมติให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอหน้าที่และรูปแบบการผลิตและการ
ให้บริการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
ได้มาใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและคุ้มทุน พร้อมให้ความสะดวกและ
ประหยัดแก่ผู้มาใช้บริการทั้งหน่วยงานภายนอกภายใน โดยมีรูปแบบการผลิตและให้บริการแบบครบวงจร



 
 
 

- ๒๕ -

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 
อาทิเช่น หนังสือ เอกสารการเรียนการสอน ตํารา สมุดฉีก โปสเตอร์ แผ่นพับ นามบัตร ไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ชนิด
พิเศษ ป๊ัมนูน ป๊ัมทอง เคลือบมัน เคลือบด้าน และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วไป เป็นต้น  
  อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่องสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิพิเศษ กรณีส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีโรงพิมพ์ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้องจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์
ตนเองก่อน โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยให้โรงพิมพ์ดังกล่าว
เสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งราคามาตรฐานดังกล่าวนี้อาจ
ปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -ขอประชาสัมพันธ์และความร่วมมือใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ๕.๖ การศึกษาดูงานของสถาบันคลงัสมองของชาติ  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสถาบันคลังสมองของ
ชาติจัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม”ให้กับผู้บริหารงานวิจัยและงานวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ รุ่น เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้ วิธีการ วิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งได้ร่วมพัฒนา
ตัวช้ีวัดของงานวิชาการเพื่อสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยเนื้อหาหลักสูตรได้กําหนดให้มี
การศึกษาดูงานในพื้นที่การวิจัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กําหนดพื้นที่การศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีการศึกษาดูงาน ใน ๒ พ้ืนที่ที่เป็น
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ ๑) โครงการศึกษาการวิจัยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตําบล           
โพธ์ิใหญ่ อําเภอวารินชําราบ และ ๒) โครงการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์ประเพณีการฟ้อนกลองตุ้ม บ้านหนองบ่อ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีการศึกษาดูงาน ใน ๓ 
พ้ืนที่ ที่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ๑)โครงการศึกษาวิจัยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก 
ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอวารินชําราบ ๒)โครงการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์ประเพณีการฟ้อนกลองตุ้ม บ้านหนองบ่อ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ ๓) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- กําหนดการศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ  
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   มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

  ๕.๗ การเขา้ร่วมโครงการกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีสํานักบริหาร
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ กําหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ ๑“The First Higher 
Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุม 
  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาได้นําเสนอความก้าวหน้าผลการดําเนินงานวิจัย รับการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง            
การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้า
ร่วมเสนอผลงานวิจัยและมีนักวิจัยเข้าร่วมนําเสนองานในการประชุมครั้งนี้  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -เพื่อรับทราบการเข้าร่วมนําเสนองานวิจัยกับสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  ๕.๘  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและ
อาเซียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบด้วยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ  เพื่อส่ งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายัง
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และเพื่อใช้การศึกษาเป็นตัวนําไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการจํานวน ๗ ราย 
 ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 
 



 
 
 

- ๒๗ -
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๕.๙ รายงานการสอบบญัชปีระจําปงีบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสขุ  

 คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่ อทราบ                 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี        
ของคณะทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และรายงานผลการสอบ
บัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีบัญชีนั้น 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้พยายามที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวแต่ติดข้อขัดข้องหลายประการ และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงาน
ผลต่อที่ประชุมเพื่อทราบเพื่อจะไดดํ้าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ            
มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๒๗๘,๕๒๓,๘๓๕.๓๓ บาท มีหนี้สินและส่วนทุน ๒๗๘,๕๒๓,๘๓๕.๓๓ บาท  
  -รายงานงบรายได้ ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ               
มีรายรับสุทธิ ๖๕,๑๑๒,๓๙๘.๖๕ บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๗๕,๐๙๓,๒๙๖.๔๖ มีรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่าย 
๙,๙๘๐,๘๙๗.๘๔ บาท  
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  
 - ไม่มี - 

 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา     ๑๖.๓๐  น. 
 
 






