
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   

วันอังคารที่  ๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

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

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา  กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๕. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์ เดโชชัยพร กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๑. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ 
๒๒. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 



 
 
 

- ๒ - 

๒๔. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

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

     
 ผู้ไม่มาประชมุ    
 -  ไมม่ี -    

     

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา    มูลสาร  
๒. รก.ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นายตรีเนตร          สาระพงษ์ 
๓. รก.รองผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์  
นายอรรถพงศ์       กาวาฬ 

๔. รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ   
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 

๕. รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

นางสาวปิยะนันท์    มีเวที 

๖. อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร์   
คณะศิลปศาสตร์  

ผศ.กนกวรรณ        มะโนรมย์ 

๗. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นายตะวันฉาย โพธ์ิหอม 

๘. รก.ผู้อํานวยการกองคลัง นายรัชชนนท์ แกะมา 
๙. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ การปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในปีการศึกษา  
๒๕๕๗   
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีความเห็น
ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ให้อยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-
กันยายนในปี  ๒๕๕๗  เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสากลทั่วโลก โดยเห็นว่า          



 
 
 

- ๓ - 

การปรับเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาของไทย โดยปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยใดมีความพร้อมก็
สามารถเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนได้ทันที ส่วนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล และมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งหมด ๒๗ แห่ง จะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

หน้า  ๓   ตัดข้อความ ในบรรทัดที่  ๒๓-๓๑  และเพิ่มเติมข้อความ  “รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาบันทึกข้อตกลงตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ” 

หน้า  ๔   บรรทัดที่ ๑   เพิ่มเติมข้อความ   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

                   - โครงการจัดต้ังกองกฎหมายแจ้งว่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน  มีผลผูกพันตามกฎหมาย และมีสิทธิ์เรียกร้อง
ค่าเสยีหายตามบันทึกได้ 

หน้า  ๕  บรรทัดที่ ๑๐  เพิ่มเติมข้อความและแก้ไขมติที่ประชุมบรรทัดที่ ๑๑-๑๓   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑.  กําหนดตําแหน่งที่ต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒.  กําหนดตําแหน่งที่ต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓.  กําหนดตําแหน่งที่ต้ังอาคารเรียนรวมของ  ๓  คณะ 

 

      มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ในการดําเนินการจัดทําผังแม่บทต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี  - 

 
 

 



 
 
 

- ๔ - 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 

การศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘          
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘ ) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๗ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท   จํานวน ๔ คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร ์    จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน ๔ คน 

ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน  
๑. คณะรัฐศาสตร์     จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์      จํานวน  ๓ คน 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘)  จํานวน ๗ คน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

๔.๒ แนวทางการดําเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวชิาการสําหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดําเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับนักศึกษาโควตารับตรง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีการดําเนินการดังนี้  

๑. การจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม ่              
โดยกําหนดเงื่อนไขค่าคะแนนความถนัดทั่วไป ในส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษ และค่าคะแนนความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มีผลคะแนนค่อนข้างตํ่าเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ทางด้านวิชาการในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๕ (ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑ เดือน) 

๒. จัดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงต่างๆ             
ที่ดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือ



 
 
 

- ๕ - 

รายวิชาเฉพาะของคณะ/หลักสูตร/ตามที่คณะ/หลักสูตรพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับนักศึกษา
ปัจจุบันในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้  
  ๒.๑ คณะ/หลกัสูตรทบทวนรายวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 
  ๒.๒ แจ้งงานทะเบียนนักศึกษา เปิดรายวิชาให้ลงทะเบียน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
  ๒.๓ อาจารย์ประจําวิชาส่งผลการเรียนภายใน ๒ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๒.๔ งานทะเบียนนักศึกษา ถ่ายโอนข้อมูลการลงทะเบียนและผลการเรียนให้กับผู้ลงทะเบียน
ไปยังภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ๒.๕ รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๕ กําหนด 
  ๒.๖ ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามปฏิทนิการศึกษา ๒๕๕๕  
  อนึ่ง สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนดังกล่าว ให้ชําระค่าลงทะเบียนเรียนโดยใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมสําหรับภาคการศึกษาปกติ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชา
ทั่วไปหรือกลุ่มรายวิชาเฉพาะของคณะที่ต้องจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย และเป็นการจัดตารางเรียนสําหรับรายวิชาที่ประสงค์จะกระจายการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากในช่วงของการเปิดภาคการศึกษานักศึกษาใหม่จะต้อง
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจํานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
  และได้รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้า
ศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับ
นักศึกษาโควตารับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยการจัดการอบรม            
ณ อาคารเรียนรวม ๕ และได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ในการจัดอาจารย์
ผู้สอนและจัดเตรียมเอกสารการสอน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุก
ประเภทรับเข้ามีระดับผลคะแนนวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ส่วนภาษาอังกฤษและคะแนนวัดความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ (PAT1) ตํ่ากว่า ๕๐ คะแนน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๓๐๙,๑๐๐ บาท ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๕๔,๕๕๐ บาท และได้รับการสนับสนุนจากทุกคณะ จํานวน ๑๕๔,๕๕๐ บาท 
(ตามสัดส่วนผู้เข้ารับการอบรม) 

๒. ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ในรายวิชา Foundation English, General Mathematics, Calculus I รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมในสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ และสถานภาพของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว พบว่า  

๒.๑ ผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ จากการ 
ลงทะเบียนในรายวิชา Foundation English, General Mathematics, Calculus I ดังนี้ 

(๑) มีผลการเรียนในรายวิชา Foundation English ระหว่าง A - C จํานวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๘๖ ระหว่าง D+-D จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๕ F จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๑๐ ถอนติด W จํานวน ๑๕ คน ส่วนกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการฯมีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวอยู่ระหว่าง 
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A - C จํานวน ๕๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๖ และอยู่ในช่วง D+-D จํานวน ๓๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘ 
ถอนติด W จํานวน ๒๐๑ คน   

(๒) มีผลการเรียนในรายวิชา General Mathematics ระหว่าง A – C จํานวน ๑๘ คน คิด 
เป็นร้อยละ  ๖๔.๒๙  ระหว่าง D+-D  จํานวน  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๘๖  F  จํานวน  ๕ คน  คดิเปน็รอ้ย
ละ ๑๗.๘๖ ไม่มีผู้ถอนติด W ส่วนกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว อยู่ระหว่าง  A-C 
จํานวน ๑๔๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๘๑  และอยู่ในช่วง  D+-D จํานวน  ๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๔ F  
จํานวน  ๕๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๘๕   ถอนติด  W จํานวน  ๕  คน 
  (๓) มีผลการเรียนในรายวิชา  Callculus I ระหว่าง  A-C จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๓.๕๓  ระหว่าง  D+-D จํานวน  ๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ F จํานวน  ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๔.๙๐  
ถอนติด W  จํานวน  ๒  คน  ส่วนกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการฯ  มีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว อยู่ระหว่าง A-C 
จํานวน  ๒๔๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๙๔  และอยู่ในช่วง  D+-D  จํานวน ๑๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๒๗.๖๔  F  จํานวน  ๒๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๓๓  ถอนติด W  
  (๔) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ 
ในภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๔  ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า  ๒.๐๐  จํานวน  ๑๔๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๗ รองลงมา
อยู่ระหว่าง  ๒.๐๐ – ๒.๒๕  และ  ๒.๒๖ – ๒.๕๐  จํานวน  ๒๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๓  และ จํานวน  
๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๒๖  ตามลําดับ  มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๑ ขึ้นไป จํานวน ๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๔.๑๓    
  (๕) สถานภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ๑/๒๕๕๔  พบว่า  นักศึกษามีสถานภาพนักศึกษาปกติ  (กําลังศึกษา) จํานวน ๒๑๖ คน คิดเป็น        
ร้อยละ  ๙๙.๐๘  พ้นสภาพ  จํานวน  ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

๒. การพิจารณาแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังนี้  
รูปแบบที่ ๑ : ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับ

นักศึกษาใหม่  โดยกําหนดเงื่อนไขค่าคะแนนความถนัดทั่วไป  ในส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษ  และค่าคะแนน
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยวิธีรับตรงปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่ผลคะแนนค่อนข้างตํ่าเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านวิชาการในเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  (ก่อนเปิดภาคการศึกษา  ๑  เดือน) 

รูปแบบที่  ๒ : จัดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง
ต่าง ๆ  ที่ดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕  ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
หรือรายวิชาเฉพาะของคณะ/หลักสูตร  ตามท่ีคณะ/หลักสูตรพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับนักศึกษา
ปัจจุบันในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยชําระค่าธรรมเนียมในอัตราภาคการศึกษาปกติ  และ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่เสนอ  
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มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และ

ปรับรูปแบบการดําเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ 
สําหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ  และส่วนกลางปรับวิธีดําเนินการวิเคราะห์และ
จัดทํางบประมาณเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 

  ๔.๓. แผนการเปิดหลักสตูรใหม่  วิทยาเขตมุกดาหาร  จํานวน  ๓  หลักสูตร  
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการเปิดหลักสูตรใหม่          
วิทยาเขตมุกดาหาร จํานวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้โดยการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่  มีหลักการและเหตุผล คือ วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร 
“เมืองการศึกษา  การค้า  การท่องเที่ยว  วัฒนธรรม  เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน ” (อ้างอิง แผนปฏิบัติราชการ         
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ http://www.mukdahan.go.th/sta_prov.htm) จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร
ข้างต้น  หากมีการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวกับ
ประเทศอาเซียนในการเป็นประชาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ นั้น  ควรจะต้องมีการให้ความรู้และสร้างผู้ประกอบการ
ต่างๆ  โดยท่ีการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่นั้น  จําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โดยการ
สื่อสารนั้น  ควรจะต้องมีความรู้ด้านภาษาที่รองรับการเชื่อมต่ออาเซียน  เช่น  ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน  หรือภาษาจีน  รวมทั้งการสื่อสารที่รวดเร็วคืออินเตอร์เน็ต) นอกจากนั้น  ผู้ประกอบการค้าต่างๆ  จําเป็น
จําต้องมีการเรียนรู้ด้านบัญชีพร้อมไปด้วยเพ่ือให้ธุรกิจสามารถมีระบบการเงินระบบบัญชีที่ถูกต้องให้ตาม
มาตรฐานสากล  ด้วยเหตุนี้  การเปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดมุกดาหาร ในเบื้องต้นเพื่อ
จะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร  โดยการดําเนินการของวิทยาเขตมุกดาหาร จะประกอบด้วย
หลักสูตร  (๑)  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) การบัญชี  
โดยการจัดการเปิดหลักสูตรดังกล่าวจะสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม
สถาบันอุดมศึกษา  โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ  ข้อ  ๒.๕  อาจใช้การสร้างเป็นวิทยาเขตที่สามารถพัฒนาให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น  มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา
การเคลื่อนย้ายคนและแรงงานในการประชุมอาชีพในพื้นที่ นอกจากนั้น  หลักสูตรที่เปิดสอนข้างต้นยังสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ว่า “เป็นสถานที่ต้ังชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน” เนื่องจากวิทยาเขตมุกดาหาร  เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  และเป็นประตูของประเทศสู่
อาเซียน  อีกทั้ง  การเปิดสอนหลักสูตรทั้ง  ๓ สาขาวิชาดังกล่าวจะเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 

 



 
 
 

- ๘ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่  ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

  มติท่ีประชุม : มอบรักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อนํากลับไป

พิจารณาทบทวนการเสนอการเปิดหลักสูตรและการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 
 
 
 

  ๔.๔ การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งขอความร่วมมือ
การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ด้วยในปี ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติได้
กําหนดให้เดือนเมษายน ๒๕๕๕ เป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีรูปแบบการจัด
งาน (Theme) คือ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น”โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆให้ร่วม
จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาร่วมจัดงาน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามรูปแบบการจัดงานปี ๒๕๕๕ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น”              
โดยดําเนินการดังนี้  

๑. กําหนดแผนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ และจัดทําแผนงานการจัด    
กิจกรรม ลงในแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ และส่งกลับไปยังสํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมนําส่งคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อไป 

๒. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามแบบ
รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ และในรูปแบบเอกสารและไฟล์งานส่งกลับไป
ยังสํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. เพื่อพิจารณาการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ 
๒. การดําเนินการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ตามหนังสือขอความ

ร่วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รวบรวมและประสานการจัดทําแผน

และรายงาน  



 
 
 

- ๙ - 

 มติท่ีประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รวบรวม

โครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
 
 
 

๔ .๕ ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...... 
  นายตรีเนตร  สาระพงษ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ......เนื่องด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการหอพัก ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๘ 
อาคาร แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือหอพักสวัสดิการและหอพักเชิงพาณิชย์  
  โดยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยมา
มากกว่า ๑๕ ปี เดิมมี ๔ อาคารบริหารจัดการแบบให้สวัสดิการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีที่พัก
ไม่เอื้ออํานวยต่อการศึกษา สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น ๑,๑๓๖ คน  
  ปัจจุบันเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙           
ได้มีการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มอีก จํานวน ๔ อาคาร สามารถรองรับนักศึกษาได้ ๒,๐๑๖ คน ทําให้ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหอพักทั้งสิ้น ๘ อาคาร สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น ๓,๑๕๒ คน โดยมีการ
บริการจัดการเป็น ๒ ประเภท คือหอพักสวัสดิการ (หอพักเก่า) และหอพักเชิงพาณิชย์ (หอพักใหม่) จากการ
บริหารจัดการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการหอพักศึกษาเชิงพาณิชย์ และไม่ทันต่อสภาวการณ์
ในปัจจุบัน 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญและความพร้อมในการบริหารจัดการ จึงได้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวม กฎ ระเบียบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ......... 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ยกร่างเพื่อแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.......... 
 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นําข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....... และนําเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป  
 
 



 
 
 

- ๑๐ - 

ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
     ๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน  ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกํากับดูแล               
ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กํากับดูแล  
       ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา             
ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจักได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป 

 
 

๔ .๖ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ สํานักวิทยบริการ และสํานักงานอธิการบดี 
  นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 
คณะนิติศาสตร์ สํานักวิทยบริการ และสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  ๑. คณะนิติศาสตร์ มีแผนการดําเนินงานในการจ้างเหมาออกแบบอาคารปฏิบัติการกลางเพื่อ
บูรณาการภารกิจ (๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี) เพื่อประกอบการเสนอคําของบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสํานักงบประมาณ รวมทั้งมีแผนการดําเนินงานที่จําเป็นในการพัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการคณะนิติศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มีเงินเหลือจ่าย 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๓,๒๘๘,๓๙๗.๗๔ บาท  
  ๒. สํานักวิทยบริการ มีแผนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงอาคารสารสนเทศ และอาคารข้อมูล
ท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นที่อ่านหนังสือและปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเป็นศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ย้าย
จากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการมีเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ จํานวน ๑๔,๓๒๒,๖๙๐.๙๓ บาท  
  ๓. สํานักงานอธิการบดี 
   ๓ .๑ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม              
แจ้งรายละเอียดเงินกองทุนวิจัยคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยเป็นเงินสํารองของกองทุนวิจัย จํานวน 
๑,๗๙๓,๗๑๓.๐๕ บาท และเงินสนับสนุนการวิจัย จํานวน ๑,๕๗๘,๗๖๔.๒๖ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓,๓๗๒,๔๗๗.๔๔ บาท ทั้งนี้ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มีแผนการ
ดําเนินงานเพื่อให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ รายที่ค้างเบิกเงินงวดระหว่างปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลโครงการวิจัย  การส่งเสริมและสนับสุนนการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นการ
ชดใช้ เงินตามสัญญายืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา กรณี นางสาวหทัยรัตน์  มั่นอาจ  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน ๖๙,๘๐๐ บาท  



 
 
 

- ๑๑ - 

  ดังนั้น กองแผนงาน  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ สํานักวิทยบริการและสํานักงาน
อธิการบดี  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงานจ้างเหมาออกแบบอาคารปฏิบัติการ
กลางเพ่ือบูรณาการภารกิจ (๖๐ พรรษา  สยามบรมราชกุมารี ) การพัฒนาบุคลากร  การบริหารจัดการ
หน่วยงาน และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ จํานวน  ๓,๐๐๘,๓๐๐ บาท (สามล้านแปด
พันสามร้อยบาทถ้วน)  กรอบค่าจ้างเหมาออกแบบอาคารฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ           
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่กองคลังเสนอขออนุมัติกรอบ
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการกลางเพื่อบูรณาการภารกิจ (๖๐ พรรษา  สยามบรม
ราชกุมารี)  
  ๒. สํานักวิทยบริการ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
สํานักวิทยบริการ และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จํานวน  ๒,๘๑๐,๓๐๐  บาท 
(สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน )  
  ๓. สํานักงานอธิการบดี 
   ๓.๑ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการโครงการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยรายที่ค้างเบิกเงินงวดและโครงการด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  และขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากกองทุนวิจัย  จํานวน  
๑,๒๖๓,๗๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๓.๒ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย
ของสํานักงานอธิการบดี  เพื่อชดใช้เงินตามสัญญายืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา กรณี นางสาวหทัยรัตน์           
มั่นอาจ  จํานวน  ๖๙,๘๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์  สํานักวิทยบริการและสํานักงานอธิการบดี 
   

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

๔.๗ แนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้
ของคณะ/หน่วยงาน 
  นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน เนื่องจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มี
มติเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของทุกคณะ/หน่วยงาน ในการนี้           
มีบางคณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเรื่องมาที่กองแผนงาน เพื่อขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบ
งบประมาณดังกล่าว หรือขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วน   



 
 
 

- ๑๒ - 

  กองแผนงานได้เสนอหลักการและแนวคิด เพื่อให้การบริหารงบประมาณของทุกคณะ/
หน่วยงาน มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ภายใต้แนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ที่ประชุมเพื่อหารือร่วมกับทุกคณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๒ วิธีการ
งบประมาณ ข้อ ๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงานแจ้งเวียนให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ถือปฏิบัติ

แนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน  
 
 
 

๔.๘ (ร่าง) รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา (ร่าง) รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  โดยกองแผนงาน
ได้ดําเนินการรวบรวมและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ผลการดําเนินงานด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ  
โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

ส่วนนํา  ประกอบไปด้วย  สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี ประวัติอธิการบดี             
และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ           
พระชนมพรรษา ครบรอบ  ๘๔  พรรษา  

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัย ประวัติการก่อต้ัง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย         
พ.ศ.  ๒๕๕๑- ๒๕๖๐ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

ส่วนที่  ๒  ผลการดําเนินงานในภาครวมของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่  ๑-๖ ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่  ๓  สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  (ร่าง) รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    

  มติท่ีประชุม : มอบกองแผนงานเพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบและแจ้งกองแผนงานเพื่อ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕   



 
 
 

- ๑๓ - 

  ทั้งนี้ที่ประชุมให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่าง)รายงานประจําปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังนี้ 
  ๑. การจัดวางองค์ประกอบของภาพโดยรวมควรเน้นให้มีความสมดุลของเนื้อหาและการจัด
วางในแต่ละหน้า  และภาพประกอบต่างๆ ควรสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นําเสนอและตรวจสอบให้ถูกต้อง       
  ๒. ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของรายละเอียดในแต่ละ
ด้าน ควรเพิ่มตารางแสดงรายละเอียดประกอบกราฟ หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ  
  ๓. ข้อมูลผู้บริหาร ควรเพิ่มรายละเอียดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  
  ๔. เพิ่มภาพประกอบในเนื้อหาผู้สําเร็จการศึกษา โดยนําภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และภาพพระราชทานรางวัลรัตโนบล   
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ          

โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว ๑๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔             
เรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา  

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีความเห็นว่าการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความซ้ําซ้อน  การขาดคุณภาพและประสิทธิภาพประกอบ
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีอยู่สามารถรองรับนักศึกษาในปัจจุบันได้ อีกทั้งแนวโน้มจํานวนนักศึกษา             
ในอนาคตอาจลดลง จึงไม่มีความจําเป็นต้องจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มขึ้น จึงมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ประธาน
กรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน กพร. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้การจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ 
ให้ใช้แนวทางการหลอมรวมยุบรวม สถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือจํานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

๑. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๑๖๑ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม 
ยุบรวม สถาบนัอุดมศึกษา 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม        
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 



 
 
 

- ๑๔ - 

๓. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๒๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา 

๔. สําเนาหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/๘๘๕๙ ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการ
หลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

๕. สําเนาหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๑๔๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  เรื่อง  ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม             
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

๖. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๓๘๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา 

๗. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด          
ที่ นร ๑๑๑๑/๘๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

๘. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา 

๙. สําเนาหนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๔/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนว
ทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐. สําเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/
๓๘๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

-  ข้อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอม
รวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา  
      

            มตท่ีิประชุม  :  รับทราบ  
 
 

๕.๒ บันทึกความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์
จากผลสําเร็จงานวิจัย  
                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)           



 
 
 

- ๑๕ - 

ในการสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลสําเร็จงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการ
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านการนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ  ณ งาน “การนําเสนอผลงานวิจัย 
แห่งชาติ ” (Thailand Research Expo) รวมถึงความร่วมมือในการสร้างกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้มี
กระบวนการทํางานที่เป็นรูปธรรมและสร้าง “ตลาดวิจัย”(Research Market) ให้เป็นระบบกลางสําหรับการ
ดําเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือทั้งสิ้น ๒๑ หน่วยงาน ระยะเวลาในบันทึกข้อตกลง 
๓ ปี  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  - บันทึกความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลสําเร็จ
งานวิจัย       

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

๕.๓ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ  โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ได้กําหนดจัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖” ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕               
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในหัวข้อ“การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน :           
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก ” ทั้งนี้เปิดรับบทคัดย่อผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~sme/UBRC6 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

        ๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์กําหนดการจัดงานโดยเน้น
เนื้อหาของการจัดประชุม และแก้ไขเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย 
       ๒.ให้ปรับชื่อหัวข้อเป็น“การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ ” 
       ๓.กําหนดให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖ .๑ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตําแหน่งคณบดี           
คณะศิลปศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อช่วยงานด้านวิจัย



 
 
 

- ๑๖ - 

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๕ จึงอนุมัติให้ นางสาวอินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 

๖.๒ แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง  
   ๖.๒.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตาํแหน่งรองอธกิารบดีฝา่ยวิจยัและนวัตกรรม 
   ๖.๒.๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตาํแหน่งคณบดคีณะรัฐศาสตร์ 
   ๖.๒.๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตาํแหน่งคณบดคีณะศิลปศาสตร์ 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องแต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่ง ดังนี้  
   ๖.๒.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ด้วย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๕ ได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป  
  ๖.๒.๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์เพื่อ
ทําหน้าที่สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในวาระต่อไปนั้น 

บัดนี้ การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  ได้รับทราบผลการดําเนินการสรร
หา และได้มติแต่ง ต้ัง นายไชยันต์ รัชชกูล  ข้าราชการบํานาญ  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ๖.๒.๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตาํแหน่งคณบดคีณะศิลปศาสตร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อทําหน้าที่
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในวาระต่อไปนั้น 

บัดนี้ การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  ได้รับทราบผลการดําเนินการสรร
หา และได้มติแต่งต้ัง นางกนกวรรณ มะโนรมย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    

                   มติท่ีประชุม  : รับทราบ 



 
 
 

- ๑๗ - 

๖.๓ ขอทบทวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม          
เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้นําเข้ารับรองรายงานการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ได้แจ้งส่งรายงาน
ฉบับรับรองรายงานการประชุม ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๑/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอเสนอทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๔ เนื่องจากมติที่ประชุมดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร จึงขอทบทวนมติที่ประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การส่งผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับและปฏิทินการศึกษากําหนด  

มติที่ประชุมเดมิ มติที่ประชุมทีข่อทบทวน 

มติที่ประชุม : ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชา 
ที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I 
รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาที่
โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกําหนดดังกล่าวโครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับผลการเรียนให้เป็น F 
สําหรับรายวิชาที่ ยังไม่รายงานผลการเรียนและ
รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ จะปรับผลการเรียนให้เป็น
สัญลักษณ์ U 

มติที่ประชุม :ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชา
ที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ยังไม่รายงาน
ผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาที่โครงการ
จัด ต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกําหนดดังกล่าวโครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับผลการเรียนให้เป็น F 
สําหรับรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาที่
ยั ง ไม่ รายงานผลการเรียน  รวมทั้ ง  รายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย  จะปรับสถานะของรายวิชา
ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ N คือ อาจารย์ไม่ส่งผลการ
เรียนและจะสรุปรายงานแจ้งต่อคณบดีเพื่อให้
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   

 

  มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ 
 
 

๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  และพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล เข็มที่ระลึกและงานนิทรรศการ



 
 
 

- ๑๘ - 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา มหาราชา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการนี้คณะกรรมการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. รายงานผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓     
     ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบการอํานวยการและประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปี  ๒๕๕๔  เนื่องจากต้องเสนอเรื่องขอพระราชทานเชิญเสด็จงานพระราชทานปริญญาบัตรและเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา ภายในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕ 

๓. รถยนต์พระที่นั่ง รถยนต์พระที่นั่งสํารอง และรถขบวน 
 
 

  มติท่ีประชุม  : รับทราบผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมอบหมาย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด  รูปแบบกิจกรรม เพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการอํานวยการและฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔               
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป 
 
 

๖.๕ ขออนุมัติเบิกจ่ายในการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ   

  นายรัชชนนท์ แกะมา  รักษาราชการผู้อํานวยการกองคลัง นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา               
ขออนุมัติเบิกจ่ายในการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ตามที่สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแหล่งที่มาของรายได้  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๕.๒ เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ข้อ ๕.๒.๑ ค่าหน่วยกิต  และข้อ ๕.๒.๒ รายได้ อ่ืน ๆ ที่ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก   
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดให้บริการวิชาการแก่ ส่วนราชการทั้งภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ ภายนอกมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ช่วงเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓  โดยมิได้จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณนั้น ๆ  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๘ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาในขณะที่ยังไม่มีระเบียบฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ  แต่สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งบุคคลทั่วไป  ตามพันธกิจ     

 



 
 
 

- ๑๙ - 

ดังนั้น ภาครายรับและรายจ่ายที่ผ่านมาของสถานปฏิบัติการฯ  จึงมิได้จัดทํากรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔  ข้อ ๘ เนื่องจากช่วงเริ่มต้นหมวดค่าจ้างเงินเดือน และงบดําเนินการจะต้องยืมเงินทด
รองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุน จึงจะสามารถดําเนินกิจกรรมให้บรรลุพันธกิจได้  

ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓  ถึงปัจจุบันสถานปฏิบัติการฯ ดําเนินกิจกรรมโดยยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ของสถานปฏิบัติการฯ ฉะนั้น ภาครายรับที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการฯ             
จึงนําส่งมหาวิทยาลัย แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๒๐ ในขณะที่ภาครายจ่ายเพ่ือดําเนินกิจกรรมเป็นการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ 
จึงทําให้เกิดลูกหนี้เงินทดรองจ่ายสูงมาก ประกอบกับ วิธีการจัดซื้อพัสดุ เพื่อดําเนินกิจกรรมตามรายวิชาและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจ ช่วงที่ผ่านมา มิได้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  ฉะนั้นจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ขอความเห็นชอบในหลักการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   - ขออนุมัติเบิกจ่ายในการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบ   
 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองคลังประสาน การดําเนินการเบิกจ่ายกับสถานปฏิบัติการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลแล้วเสร็จ ขอให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน 

 
 

๖.๖ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา          
๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ 
(ทคพย.)  
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ที่ประชุมคณบดี             
และหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ได้เห็นชอบรับสถาบันใหม่ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์              
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลในประ เทศไทย  ซึ่ ง จะดํ า เนินการขออนุมั ติ งบประมาณประกอบด้ วยค่ า ใช้ จ่ าย ต่อหั ว               
คนละ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาทต่อคนต่อปี งบพัฒนาอาจารย์ ในระดับปริญญาเอกงบพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน อัตราคนละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อจํานวนนักศึกษาที่ผลิตเพิ่มคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประเมินและ
จัดทําแผนเพื่อการเข้าร่วมการผลิตเพิ่มคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประเมินและจัดทําแผนเพื่อการเข้าร่วมการผลิต
เพิ่ม พร้อมนี้ได้เสนอข้อมูลเช่น แผนการรับนักศึกษา แผนการรับอาจารย์ การนับจํานวนอาจารย์ประจํา 



 
 
 

- ๒๐ - 

ประมาณการรายนับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกลยุทธ์สําคัญทางการเงิน และเพื่อร่วม
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีอัตราส่วนต่อประชากรสูง
มากคือ ๑ : ๖๑๑ ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ มีอัตราส่วน ๑:๔๕๐ (คณะทํางานศึกษาทบทวนประเด็นกําลังคน              
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สาขาการพยาบาล.มปป.) 
  หลักการ/หลักแนวคิด  
  การขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตเป็นการเสนอในภาพรวมที่สถาบันต้องสามารถดําเนินการ
ได้จริง เพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ คณะจึงขอเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพื่อนําไปเป็นข้อยืนยันต่อที่
ประชุมคณบดี และหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐถึงศักยภาพและความพร้อมต่อการเข้าร่วม
โครงการต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้า
สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ(ทคพย.) โดยให้รับนักศึกษาเพิ่มจากที่ผลิตเดิมเฉล่ียปีละ ๖๔ คน เป็นรับเพิ่ม
จํานวน ๑๖ คน  
 

  มติท่ีประชุม : อนุมัติในหลักการเข้าร่วมโครงการและมอบกองแผนงานเพื่อนําเสนอบรรจุ

ในแผนการรับนักศึกษา และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 

๖.๗ การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ          
ผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลศาสตร์   
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ได้ย่ืน
เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาและการผดุงครรภ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อสภาการพยาบาล               
ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมสถาบันเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
  คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้มีมติ ดังนี้ 

๑. ให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) โดยครอบคลุมจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมจํานวน ๙๒ คน โดยปีที่ ๑ เท่ากับ ๓๓ คนปีที่ ๒ เท่ากับ๕๙ คน 

๒. ให้ลดจํานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยลดจํานวนแผนการรับนักศึกษาจาก  
๖๐ คน เป็นจํานวน ๓๖ คน เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณสมบัติครบต่อนักศึกษา
ไม่เกิน ๑:๘ 

๓. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา 
ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้สภาการพยาบาลดําเนินการตรวจเยี่ยมและ
พิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษาต่อไป  
 



 
 
 

- ๒๑ - 

  มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 

๖.๘ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of 
Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

ผู้แทนจาก Far East University ประเทศเกาหลี ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสานความสัมพันธ์
และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการโดยการประสานงานของคณะบริหารศาสตร์ หลังจากนั้น               
คณะบริหารศาสตร์ได้ประสานงานเบื้องต้นกับ Far East University และ Far East University ได้ตอบรับกับ
ทางคณะบริหารศาสตร์ว่ามีความยินดีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
๒. ความร่วมมือกันในการจัดต้ังศูนย์วิจัยเพื่อเน้นการวิจัยด้านเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่อนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University               
(โดย Professor Yun Kim เสนอว่าจะส่งนักวิจัยมาช่วยดําเนินการจัดต้ัง พร้อมเงินช่วยเหลือในการจัดต้ัง
บางส่วน) 

ในเบื้องต้น งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อความในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University 
สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การ
ทําบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดําเนินการใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการ
ดังกล่าวจากทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum 

of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยให้งานวิเทศสัมพันธ์ นํากลับไปพิจารณาแก้ไขข้อความเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ และนําเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 

๖.๙ การบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
  นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๕               
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย และวัสดุ ซึ่งเป็น 



 
 
 

- ๒๒ - 

งบประมาณในหมวดที่มหาวิทยาลัยจะใช้เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย รายการค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน ๔,๕๓๔,๘๐๐ 
บาท ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๑๒,๗๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ ขอ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  (ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ในรายการดังกล่าว เป็นเงิน ๕,๐๔๗,๕๐๐ บาท) ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะต้องเป็นไปด้วยความประหยัด เพื่อมิให้ส่งผล
ต่อการบริหารงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในส่วนอื่น และสามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   
  กองแผนงานได้นําเสนอแนวทางการพิจารณางบประมาณรายการดังกล่าวตามท่ีได้ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการคํานวณ ดังนี้ 

๑. คิดพ้ืนที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด ๑ คน โดยนําพ้ืนที่ที่ คณะ/
สํานัก ได้ดําเนินการจ้างเหมาทําความสะอาดจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มารวมกัน รวมเป็นพื้นที่ 
๑๘๔,๑๐๐.๖๓ ตารางเมตร  และหารด้วยจํานวนรวมของเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดที่ คณะ/สํานัก  ได้
ดําเนินการจ้าง  จํานวน ๑๑๔  คน คิดพ้ืนที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด ๑  คน  เท่ากับ  
๑,๖๒๓.๖๙  ตารางเมตร/คน 

๒. พ้ืนที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด ๑  คน  ไปคํานวณจํานวน
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดในแต่ละ คณะ/สํานัก 

๓. จากนั้น  นําจํานวนเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดที่คํานวณได้ของแต่ละคณะ/สํานัก  คูณด้วย
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า  เป็นเงิน ๑๗๑ บาท/วัน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) และค่าจ้าง
แรงงานขั้นตํ่า  เป็นเงิน ๒๓๘บาท/วัน  (ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเพิ่มร้อยละ ๔๐ ตามนโยบายรัฐบาล ในเดือน
เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๕) แล้วคูณด้วยจํานวนวันทําการในรอบ ๑ เดือน  คิดเป็นจํานวนวันทําการประมาณ  
๒๒  วัน  แล้วจึงคูณด้วยจํานวนระยะเวลาในการจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณคือ  ๑๒ เดือน (ยกเว้น กรณีอาคาร
กิจกรรมด้านสุขภาพ  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งคิดระยะเวลาการจ้างตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  คือ ๖  เดือน  เนื่องจากอาคารดังกล่าวคาดว่าจะเปิดทําการได้ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕) 

๔. เนื่องจาก ในปัจจุบัน คณะ/สํานัก  ได้ใช้อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
ด้านต่างๆ  ในวันหยุดราชการ จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดใน
วันดังกล่าวด้วย  โดยคิดจํานวนเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเพียงครึ่งหนึ่งของ
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดในวันทําการคูณด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า  เป็นเงิน ๑๗๑/วัน  และคูณด้วย
จํานวนวันหยุดราชการในรอบ ๑  เดือน คิดเป็นวันทําการประมาณ ๘ วัน  และจึงคูณด้วยจํานวนระยะเวลาใน
การจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณคือ  ๑๒ เดือน  (ยกเว้นกรณี อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ ตามเหตุผลที่ช้ีแจงใน
ข้อ ๓) 

๕. นําผลรวมของการคํานวณค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดตามข้อ ๓ และ ๔ มาคูณด้วยค่า
วัสดุ  ค่าดําเนินการ และกําไร ในอัตราร้อยละ ๒๐  



 
 
 

- ๒๓ - 

๖. นําผลรวมของการคํานวณค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด  ค่าวัสดุ  ค่าดําเนินการและ
กําไร  ตามข้อ ๓,๔ และ ๕  มาคูณด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในอัตราร้อยละ ๗ จึงเป็นงบประมาณค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาดของคณะ/สํานักต่างๆ  
 จากแนวทางการพิจารณาที่ร่วมกันกําหนดข้างต้น  ส่งผลให้วงเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอยวัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเป็นเงิน ๙,๕๓๑,๙๐๐ บาท 
ซึ่ง มากกว่า งบประมาณที่จัดสรรเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นเงิน 
๑,๖๗๖,๕๐๐  บาท และเกินกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔,๙๙๗,๑๐๐  บาท 
 ดังนั้นเพื่อให้การจ้างเหมาทําความสะอาดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณทําความสะอาดให้แก่ คณะ/สํานัก ต่างๆ  ตามงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร  เป็นเงิน ๔,๕๓๔,๘๐๐  บาท  โดยในส่วนต่าง  จํานวน ๔,๙๙๗,๑๐๐  บาท นั้น  ใช้
งบประมาณเงินรายได้ของ คณะ/สํานัก ในการสมทบการดําเนินงาน 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - ให้จัดสรรงบประมาณทําความสะอาดให้แก่ คณะ/สํานัก ต่างๆ ตามงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรร  เป็นเงิน ๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท โดยในส่วนต่าง จํานวน ๔,๙๙๗,๑๐๐  บาท นั้น ใช้งบประมาณเงิน
รายได้ของ คณะ/สํานัก ในการสมทบการดําเนินงาน 
 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามแนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กองแผนงานเสนอ โดยกองแผนงานจักได้โอนเงินงบประมาณ
แผ่นดินไปให้กับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและส่วนต่างของค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ขอให้ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการสมทบจ่าย และในการบริหารจัดการ
วงเงิน ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามการดําเนินการจริง 
 
 

๖.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระเบียบการแต่งกายนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ ๒๕๕๕ 
  นายตรีเนตร  สาระพงษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังสํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบ
การแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ไว้ดังนี้  

(๑) “รู้จักกาลเทศะ”โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่” 
(๒) “มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา” 



 
 
 

- ๒๔ - 

โดยในข้อ ๑ ได้ เน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ ” แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน นักศึกษาบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจต่อการแต่งกายเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แต่งกายตามระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙) อีกทั้งที่
ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาและผู้ปกครองว่า มีการจําหน่ายชุดนักศึกษาในราคาแพง (ผู้ประกอบการ
เอกชนเป็นผู้จัดจําหน่าย) ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา  โครงการจัดต้ัง
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ การเช่าพ้ืนที่ ตลอดจน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมีภารกิจในการจัดหารายได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้เห็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการแต่งกายไม่เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และการจําหน่ายชุดนักศึกษาในราคาแพง  อีกทั้งยัง
เป็นการจัดหารายได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยฯ  ได้อีกทางหนึ่ง  จึงขอแก้ไขระเบียบ
การแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙) ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักการ/หลักแนวคิด 
๑.  พฤติกรรม “แต่งกายเหมาะกับโอกาส  เวลา  สถานที่ ” ซึ่งปัจจุบัน นักศึกษาบางส่วนไม่ได้

ให้ความสนใจต่อการแต่งกายเท่าที่ควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับลงวันที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙)   

๒.  การแก้ไขปัญหาการจําหน่ายชุดนักศึกษาในราคาแพง 
๓.  การขอแก้ไขระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับลงวันที่ ๓๑  

ตุลาคม  ๒๕๔๙) ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ แทน  เพื่อให้การแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีระเบียบแบบแผน
เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน  อันจะนํามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๔.  ปัจจุบันมีการควบคุมการใช้ตราสัญลักษณ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเชิงการค้าหรือ
ธุรกิจ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในเชิงการค้าหรือธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ขอแก้ไขระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๔๙) ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕ แทน 

 
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อนําไปปรับ       

แก้ไขและนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 



 
 
 

- ๒๕ - 

 

         ๖.๑๑  การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๗–๙  มีนาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และการดําเนินการจัดการความรู้
ตามหัวข้อ ๑) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖) ๒) การจัดการความรู้ KM (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒/๗.๑/๗.๒) 
๓) การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒) และ ๔) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ QA และ
บทเรียนการตรวจประเมิน ของ สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑)  ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
รวมถึงเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 

         ๖.๑๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕             
(วาระพิเศษ)  
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๒๒ ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ กองแผนงานเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและขอ
กําหนดให้เป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง คือ 

๑. สรุปยอดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  เบ้ืองต้น  
๒. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระยะ  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  

 

 

          มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาอุบลราชธานี 

วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชําราบ           
(ชั้น ๓) สํานักงานอธิการบดี   

 
 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
 
 






