
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่   ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

 

         ผู้มาประชุม 
 

  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ อ.สุรชัย   จูมพระบุตร กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.สิรินทร์ทิพย ์ บุญม ี กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.สิทธา เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๓. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ อ.ประวิทย์ อนันตวราศิลป์ กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๗. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผศ.ศักด์ิชาย สิกขา กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๙. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาดี กรรมการ 
๒๑. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อ.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ 

เลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐   น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    
๑.๑ แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ นางชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา            
ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘     

 
มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
                ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   

ประธาน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๓    

๒๓. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. รก. หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

     
 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ติดราชการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.นรินทร บุญพราหมณ ์ ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ 

  
 

   

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

   

๑. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย์ 
๒. อ.สุรีย์ ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. อ.ศรัณย์ สุดใจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะรัฐศาสตร ์
๔. นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 

หน้า  ๑   บรรทั ดที่  ๑๕   ตั ด รายชื่ อ จากข้ อ   ๙   แ ก้ ไข เป็ น   ผู้ ไ ม่ ม าประชุ ม                
๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

หน้า  ๒๗  แก้ไขระเบียบวาระที่  ๖.๓  แก้ไขเป็น  ๖.๓  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง  
                 ๓.๑ การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ  แจ้งคณะ/สํานัก/หน่วยงาน                 
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระในวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ในการนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น
จํานวน  ๒๕  ท่าน  ตามรายชื่อดังนี้    
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ลําดับ ชื่อ-สกุล 

๑. นายนิกร  วีสเพ็ญ ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  วามะลุน 

๒. นายสมชาย  เหล่าสายเชื้อ ๑๕. นายประชา  กิจตรงศิริ 

๓. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท ์ ๑๖. นายประเสริฐ  เอี่ยมรุ่งโรจน์ 

๔. นายไพบูลย์  จงสุวัฒน์ ๑๗. นายตัน  ภาสกรนท ี

๕. นายทวีสิทธ์ิ  วีระวัธนชัย ๑๘. ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นายปริญญา  พิณทอง ๑๙. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 

๗. นายชวลิต  องควานิช ๒๐. ประธานหอการค้าจังหวัดอํานาจเจริญ 

๘. เภสัชกรหญิงสพิุศศรี  รัตนสนิ ๒๑. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร 

๙. คุณธารินี  นิลเปรม ๒๒. ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๐. นายจีระชัย  ไกรกังวาร ๒๓. ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม 

๑๑. นายศักดา  พิริยกิจไพบูลย์ ๒๔. ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร 

๑๒. นายมีชัย  แต้สุริยา ๒๕.   นายวีรวุฒิ  สังฆพรม 

๑๓. นางสุนีย์  ตริยางกูรศรี   

 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตาม

รายชื่อที่เสนอและสรุปผลการตอบรับเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
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ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา     
                   ๔.๑ การให้ทุนการศึกษา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ  (เพิ่มเติม) 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ  ขอเสนอการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
(เพิ่มเติม) จํานวน  ๒  ราย คือ  นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  และนายชัยรัตน์  
พิมพบุตร  นักศึกษาระดับปริญญาโท 

เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้เสนอขอความเป็นธรรมในการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้ง  ๒  ราย สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ระเบียบวาระที่  ๓.๓  การให้ทุนการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  รายนางสาวสินีนาฏ  รามฤทธ์ิ  นักศึกษา
ปริญญาโท ที่ได้รับทุนการศึกษา  ซึ่งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เห็นว่าเป็นกรณีเดียวกัน  

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาทั้ง  ๒  ราย 
๑. นายชัยวัฒน์  แก้วคล้ายขจรศิริ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  

๒๕๕๐  ได้ดําเนินการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิทยานิพนธ์    
๒. นายชัยรัตน์  พิมพบุตร  นักศึกษาระดับปริญญาโท  วันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  และ  

๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ได้ดําเนินการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 
วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ : คณะฯ เห็นชอบให้มีการอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาของ

นักศึกษาทั้งสองราย  ในภาคการศึกษาที่ยังคงเหลืออยู่นับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๐  เป็นต้นไป  จน
สําเร็จการศึกษา  โดยยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าปรับ  แต่ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  : คณะฯแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนทั้ง ๒ รายเสนอ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  โดยขอยกเว้นค่าหน่วยกิต  ต้ังแต่ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๐   ซึ่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  แจ้งไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  เนื่องจากเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย              
ให้ คณะทบทวน 
  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  : คณะฯ แจ้งระงับทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งสองรายทราบ
เนื่องจากผลการพิจารณาทุนไม่ผ่านงานบัณฑิตศึกษาคณะและมิได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
ไม่มีประกาศการให้ทุนและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
  วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ :  คณะฯได้ทําเรื่องเสนออธิการบดีเรื่องระงับทุน  ซึ่งอธิการบดี
เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

  ดังนั้นโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ประสานกับคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
มีข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
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                    ๔.๑.๑  วัตถุประสงค์การให้ทุน  คณะต้องการจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของ
ค่าลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร  (ค่าหน่วยกิต) ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวกําหนดให้ลงทะเบียนเรียน  โดยกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์  หน่วยกิตละ  ๓,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๒ สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ประสบปัญหาเรื่องรายรับ–รายจ่าย ขาดดุล  ประกอบกับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) ไม่มีแผนอุดหนุน
ทุนการศึกษาไว้สําหรับกรณีดังกล่าวต้ังแต่ต้น  มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจัดสรรเงินทุนให้แก่นักศึกษาได้ ใน
การนี้จึงใคร่ขอทบทวนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   

๔.๑.๓  ในระหว่างที่นักศึกษารอการจัดสรรทุน  ต้ังแต่ภาคการศึกษา  ๒/๒๕๕๐  เป็นต้นมา
นั้น  นายชัยวัฒน์  แก้วคล้ายขจรศิริ  นักศึกษาปริญญาเอก  ได้ชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย            
ในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๔๙  และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  และรักษา
สถานภาพทุกภาคการเรียน  ส่วนนายชัยรัตน์ พิมพบุตร นักศึกษาปริญญาโท  ไม่ได้ชําระค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๔๙  และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  และรักษาสถานภาพในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๐  ถึง  ๑/๒๕๕๑  เป็นเหตุให้ถูกประกาศให้
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชําระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมต่างๆ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่               
๒/๒๕๕๑  เป็นต้นมา  ซึ่งในระว่างปีการศึกษา  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓  นักศึกษาทั้งสองรายข้างต้น  ได้เข้าเรียนใน
รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร  และได้มีความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์มาเป็นระยะ แต่มิได้ลงทะเบียน
เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้ง  ๒  ราย   
 
 

                 มติท่ีประชมุ : ไม่อนุมัติเนื่องจากคณะได้แจ้งระงับทนุของนักศึกษาดังกล่าวไปแลว้ 

 
 

  ๔.๒ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๒)  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๒) มีผู้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา              
ซึ่งงานทะเบียนนักศึกษาฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา         
โดยต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน   ๒  คน  
คือ นางสาววราภรณ์ บุญสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และ นายยอด  สะตะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา   



 
 

- ๖ - 

จึง เสนอที่ประชุมเพื่ อพิจารณาอนุมั ติ ในการสํา เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๒)  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท   คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   จํานวน  ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จํานวน  ๑  คน 
                                  
 

                มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

การศึกษา   ที่ ๒/๒๕๕๓  จํานวน  ๒  คน ในวันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔     
 
 

  ๔.๓  (รา่ง)ประกาศจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร ์
ระดับปรญิญาตร ี
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดการเรียนการสอน  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา (ร่าง )ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                 
คณะพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาตร ี

 
 

                     ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  
อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อการกํากับดูแลและตรวจสอบของหน่วยที่เก่ียวข้อง   
จึงมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีแผนและพัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และกองคลัง  พิจารณารวบรวม
ข้อมูลสรุปและจัดทําแนวทางสําหรับปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป     
                    สําหรับคณะเปิดใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องงบประมาณ ขอให้ดําเนินการจัดทํา
แผนการขอยืมเงินและการชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัยในภายหลัง      
                  
 

                           มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์
เดิมไปก่อน  จนกว่าการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา    
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จ    
 



 
 

- ๗ - 

  ๔.๔  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และปีงบประมาณ               
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จากมติที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ของ
ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔  ได้มีมติให้กองแผนงานและคณะ/
สํานัก  ร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  และได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วจึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

                  มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 
 
 

๔.๕ (ร่าง) รายงานประจําปี  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                           
 

                                -   กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง – 
 

 
  ๔ .๖   แผนการบริ ห า รความ เสี่ ย งของมหาวิ ทย าลั ย อุ บล ร าชธานี              
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔     
         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ (มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในการบริหารการศึกษา) กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง  ด้วยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย          
จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 



 
 

- ๘ - 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
จากนั้นดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  แล้วดําเนินการตามแผนที่กําหนด  
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ

เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ระบุความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมที่สรุปได้จากการระบุของ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ   และกองแผนงานได้นําความเสี่ยงดังกล่าว  เสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับรอง/
ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพิ่มเติม และกําหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์คณะ/หน่วยงาน เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุม พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย งวดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจักได้เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
                  โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยขอให้นําประเด็นความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   ๕ ปี  ระยะที่ ๒  ในวันที่ ๗-๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนและเพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนความเสี่ยงสามารถดําเนินไปพร้อมกัน
ได้   
 

                มติท่ีประชุม : เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๔                

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   ขอให้กองแผนงานพิจารณารวบรวมและจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง นําส่งให้คณะ/ สํานัก/หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป   
 
 

๔.๗  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังคงค้างของนักศึกษาทุนโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีการมอบทุนการศึกษาในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ 
แต่ได้ขออนุมัติโครงการจากสภามหาวิทยาลัยในปี ๒๕๔๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในวงเงิน  
๕,๐๔๐,๐๐๐  (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) แต่มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการเรื่อยมาจนปัจจุบัน รวมมีนักศึกษา 
ทั้งหมด จํานวน ๕ รุ่น รวม ๔๑ คน ในการนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓ – ๕          
ที่งานวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้มีการดําเนินการชําระให้ครบถ้วน ซึ่งมียอดคงค้างอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ 



 
 

- ๙ - 

จํานวน ๖ คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ, คณะวิทยาศาสตร์, และ คณะศิลปศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๖,๑๐๐ บาท (สองล้านห้า
แสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งยอดที่ยังคงค้างดังกล่าวนั้น เป็นจํานวนเงินที่สูงมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในปัจจุบันมีงบประมาณที่จํากัดอย่างมาก จึงไม่สามารถดําเนินการชําระยอดค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓ – ๕ ให้กับมหาวิทยาลัยกับคณะต่างๆข้างต้นได้ งานวิเทศสัมพันธ์              
จึงใครข่อยกเว้นการชําระยอดคงค้างทั้งหมด 
 
 

                มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาทุน รุ่นที่  ๓-๕   

ที่ยังคงค้างทั้งหมด และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๘ การจัดงานกฐินสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบการจัดงานกฐินของมหาวิทยาลัยในช่วงออกพรรษา ทุกๆ ปี               
ขออนุมั ติดําเนินการจัดกฐินสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญ            
พระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  โดยในเบื้องต้นได้ประสานการจัดต้ังกองกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าโพธิญาณ                
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี   

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดงานกฐินสามัคคี  และดําเนินโครงการ
บรรพชาพระภิกสงฆ์  จํานวน  ๘๔  รูป  เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  ในวันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ  วัดป่าโพธิญาณ  อําเภอสิรินธร               
จังหวัดอุบลราชธานี   ในส่วนของงบประมาณและการจัดต้ังกองกฐินสามัคคีจักได้ประสานไปที่กองคลังเพื่อ
ดําเนินการต่อไป     

                  มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในหลักการ 

 

    

  ๔.๙  การบรหิารจัดการน้าํของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องในปีที่
ผ่านมา  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประสบปัญหาภัยแล้ง  และการใช้น้ําไม่เพียงพอ            
จําเป็นจะต้องจัดหาน้ําเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา  มีดังนี้ 

๑. งบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ําและติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ํา  ป้ัมน้ํามัน  เชื่อมต่อระบบ
ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  จํานวน  ๖๑๓,๑๐๗  บาท 

๒. งบประมาณสําหรับชําระค่าน้ําประปา  ๕๓๔,๖๙๐  บาท 



 
 

- ๑๐ - 

 
                   ในการนี้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคได้นําเสนอรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการด้านแหล่งน้ําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้หารือและได้ข้อสรุปในแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น  แบ่งเป็น ๒ ระยะดังนี้ 
                 ๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น  คือการวางแผนการใช้น้ํา   
                            -  การรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ํา 
                            -  การปรับแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ํา ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม 
                            -  การเพิ่มการขุดเจาะบ่อน้ําผิวดินเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองในการอุปโภคบริโภค  
                 ๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว   
                           -  การติดตามระดับน้ําบริเวณอ่างเก็บน้ําหนองอีเจม  เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สําหรับแก้ปัญหาและจัดหาแหลง่น้ําสํารองในการอุปโภคบริโภคต่อไป 
                          -  การขุดลอกแหล่งน้ําสําหรับเป็นแหล่งน้ําต้นทุน ( อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ ระหว่างการขุดลอกที่บริเวณหนองอีเจมและร่องก่อ  พบว่าทั้งสองแห่งมีต้นทุนการดําเนินการที่
ต่างกัน  ในเบื้องต้นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้หารือกับกรมชลประทาน และหากมีความคืบหน้าในเรื่อง
งบประมาณจักได้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป )   
                  จากการศึกษาระดับน้ําในหนองอีเจมในปัจจุบัน  เท่ากับ  ๒.๒๐  เมตร อัตราการใช้น้ํา           
(รวมการระเหย การซึม)  เฉลี่ยโดยรวมวันละ  ๑  เซนติเมตร จากการคํานวณ  มหาวิทยาลัยสามารถใช้
น้ําสําหรับใช้อุปโภคบริโภค  โดยเฉลี่ยอีกประมาณ  ๗  เดือน  และหากเพิ่มมาตรการในระยะสั้น  เช่นการ
รณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัด  การนําน้ําผิวดินมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติม  การตรวจวัดระดับน้ําเพื่อเฝ้า
ระวัง  มหาวิทยาลัยจะสามารถใช้น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  หรือหากต้องจ่ายค่าน้ําให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาคก็คงจ่ายในอัตราที่ลดลงกว่าปีที่แล้ว    
                 นอกจากนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ได้นําเสนอรายละเอียดการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
                 ๑. ทหารช่าง ของกรมพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยเสนองบประมาณ
สําหรับการขุดลอกไปจํานวน  ๖๐  ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและศึกษาความเป็นไป
ได้ในสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย   
                  ๒. กรมชลประทาน  โดยประสานไปยังอธิบดีกรมชลประทานและในเบื้องต้นได้รับการ
ประสานจากชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี  ในการเข้าสํารวจข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา   ซึ่งมี  ๒  ประเด็น คือ  ประเด็นที่ ๑. การขุดลอกแหล่งน้ําร่องก่อเพิ่มเติม    
                                                      ประเด็นที่ ๒. การขุดลอกหนองอีเจมด้วยการใช้เรือดูดโคลน  
โดยค่าใช้จ่ายกรมชลประทานขอให้มหาวิทยาลัยนําเสนอโครงการในลักษณะของการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร   

 
 



 
 

- ๑๑ - 

 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  ดังนี้  

                 ๑. การรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรช่วยกันประหยัดน้ํา   โดยอาจพิจารณาจัดเก็บข้อมูล
จากใช้น้ําภายในหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลการใช้น้ําในแต่ละเดือน  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ช่วยกันประหยัดน้ําและสร้างจิตสํานึกสาธารณะที่ดีร่วมกัน 
                 ๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดําเนินการจัดทํามาตรการและแผนการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อนําเสนอต่อไป  
                 ๓.มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดําเนินการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําของมหาวิทยาลัยในระยะ
ยาวต่อไป 

 
                   ๔.๑๐  รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า  
          รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
คณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  
๒๕๕๔  ได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา  
๒๕๕๓  เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและเพื่อให้การตัดสินผลการประเมินตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและนําเสนอ
รูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  ในการนี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย  ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการแจ้งเวียนวาระพิเศษ การประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔        
                                ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มดงันี ้

๑. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.  

๒.  เสนอให้จัดทํารูปแบบการประเมินอภิมาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบ
และระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

๓.  เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีคณะบุคคล
จากหลายหน่วยงาน บางครั้งผลการประเมินอาจมีการตัดสินด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเสนอให้
งานประกันคุณภาพฯ จัดให้มีระบบ/แนวทางที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้อาจทําในรูปแบบของชุด
คณะกรรมการกลาง เพื่อเสนอความเห็นประกอบ ก่อนนําส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามเสนอ   
 



 
 

- ๑๒ - 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ     
                  ๕.๑ การขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายพระพรและ
ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ในแต่ละปีวันที่  
๒  เมษายน  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
โดยวันดังกล่าวเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมจิตถวายพระพรให้พระองค์ท่านพระชนมายุย่ิงยืน
นาน โดยต้ังแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานข้อแนะนําในการพัฒนาการด้านการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น  ในวโรกาสวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง   จึงเห็นควรพิจารณาขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวาย
พระพรและทูลเกล้าฯ  ถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  -  การขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายพระพรและทลูเกล้าฯ ถวายของที่
ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ  เนื่องในพระราชวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

  
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ประสาน

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเฝ้าฯ จํานวน ๑๐  ท่าน   
 
 

  ๕.๒ การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เพื่อเฉลิม           
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร  ๐๕๐๘/ว ๒๙๔  ลงวันที่  
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  แจ้งเรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิม           
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม   ๒๕๕๓  มติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน”   เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 

  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 



 
 

- ๑๓ - 

๕.๓  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  

          รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ                
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  เห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพดังกล่าว มุ่งพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม(สมศ.) งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานงานผลการดําเนินงาน  โดยสรุปดังนี้ 

ผลการดําเนนิงาน 

๑. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

๑.๑ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย   
-  วันที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๔ 
๑.๒  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน
ตาม  ๙ องค์ประกอบ   
-  วันที ่๑๗ – ๒๔  มกราคม ๒๕๕๔   
๑.๓ การประชุมคณะทํางานประเมินระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ   
-   วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔                  

๒.  การรายงานข้อมลูผลการดําเนนิงาน                
     รอบ  ๖  เดือน 
 

๒.๑  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
-  วันที ่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
๒.๒  เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
-   วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๔  

 
  แผนการดําเนินการ 

๑.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

๑.๑ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย   
  -  วันที่  ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
๑.๒  โครงการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพภายใน ขั้นสูง   
  -  วันที่  ๔ - ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   
๑.๓ การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพฯ โดยศาสตราจารย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร   
 -    วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

 ๒.  การรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน  
      รอบ  ๙  เดือน   

ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 



 
 

- ๑๔ - 

                   มติท่ีประชมุ  : รับทราบ 

 
 

๕.๔ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  
          รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ                
ตามที่ งานประกันคุณภาพฯ  ได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  
เพื่อให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน  โดยตัวบ่งชี้ที่กําหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  
   ทั้งนี้  งานประกันคุณภาพฯ  ได้จัดการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร  และคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ   เมื่อวันที่  ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เพื่อจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ดังนั้นจึงขอรายงานบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ   
 

                  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 

  ๕.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)     
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีได้มีกลุ่ม
บุคคลเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกันก่อเหตุวางเพลิงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  ๑๙  
พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ทําให้อาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย  จังหวัดได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ตามคําสั่ง
จังหวัดอุบลราชธานี  ที่  ๒๔๖๘/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓   
  ดังนั้นจังหวัดจึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  (หลังเก่า) เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงาน  และให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบราชการ  และร่วมหารือ  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔  
ณ  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  
เป็นผู้แทน 
  จึงขอสรุปประเด็นเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ  ดังนี้ 
  ๑.  จังหวัดรายงานความก้าวหน้า  สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๓  เรื่องการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  (หลังเก่า) โดยการ
ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ดังนี้ 



 
 

- ๑๕ - 

  ๑.๑  ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาลากลาง  โดยการวางบล็อกสนาม (เทริฟสโตน) ในพื้นที่ที่เป็น
ดินทั้งหมดเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๑.๒  รูปแบบก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเดิม (หลังเก่า) เพื่อใช้
ประกอบสถานที่ราชการโดยมี (ตัวอย่าง) ภาพถ่ายเสาธงเดิมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้ศึกษาพิจารณาและ
ผังบริเวณก่อสร้างเสาธง  
  และที่ประชุมเพิ่มเติม  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดทํานิทรรศการรูปภาพเก่า  
เมืองอุบลฯ  และในหลวงเสด็จฯ  เมืองอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๘  โดยให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  
  
 

                   มติที่ประชมุ  :  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่   ๖   เรื่องอื่นๆ       
  ๖.๑ การประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมาตรา ๑๑  
และมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗            
ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเสมอภาคและ
สอดคล้องกับภารกิจ ประกอบกับมาตรา ๑๘ ได้บัญญัติประเภทตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา ๘ ได้บัญญัติการให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน และการให้ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามบัญชีเงินประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ซึ่งขณะนี้
บางกรณียังคงใช้หลักเกณฑ์ ก.พ. กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาโดยอนุโลม 
  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๕๑                
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑  โดยมีเจตนารมณ์สําคัญประการหนึ่ง คือ การปรับระบบจําแนก
ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่ใช้ระบบจําแนกตําแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง (ซี) ให้เป็นการจําแนก
ตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งมีการจําแนกกลุ่มตําแหน่งเป็น ๔ ประเภท (ประเภทบริหาร อํานวยการ 
วิชาการ และทั่วไป)  หรือที่เรียกกันว่า “ยกเลิกซี เปลี่ยนเป็นแท่ง”  รวมทั้งให้มีการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
จากเดิมซึ่งใช้บัญชีเงินเดือนเดียวกันทุกลักษณะงานและเป็นบัญชีแบบขั้น เป็นการแยกบัญชีเงินเดือนพื้นฐาน
ตามประเภทของกลุ่มตําแหน่ง/งาน  และเป็นบัญชีเงินเดือนแบบช่วง (ขั้นตํ่า – ขั้นสูง) ซึ่งมีผลกระทบกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักเกณฑ์ ก.พ. โดยอนุโลม  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และควรปรับปรุง
การกําหนดระบบตําแหน่ง และประเภทตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  จึงได้มีพระราชบัญญัติระเบียบ 








