
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

 
 

        ผู้มาประชุม  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๖. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายประกิต เชื้อนิล กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 

๑๐. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายเสวก บุญกาญจน ์ กรรมการ 
๑๑. รก.ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๕. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๑๗. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๑. (แทน)คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๓. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 

     



 
 
 

- ๒ - 

๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ
เลขานุการ 

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

     
 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ ติดราชการ 

๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ติดราชการ 
     
 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.วสุ อมฤตสุทธ์ิ  
๓. นายนราธิป  อาษารักษ์ นิติกร  โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  
๔. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

    
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑ การแตง่ตั้งรักษาราชการแทนผูช้่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต

มุกดาหาร คือ นางสาวกุลภา  โภคสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร ต้ังแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 



 
 
 

- ๓ - 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

 หน้า ๖  บรรทัดที่  ๑ – ๒๓  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้สํานักวิทยบริการ
พิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรค การยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดคณะต่างๆ และทําการแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืม
หนังสือได้โดยสะดวก 
 หน้า ๑๐  บรรทัดที่  ๑๘ – ๓๔  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม :มอบโครงการจัดต้ังกฎหมาย
พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่เป็น          
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับรูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖    

หน้า  ๑๗  บรรทัดที่  ๑๔ , ๑๗  แก้ไขเป็น  ๔.๑๔ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี  ๒๕๕๕ 
                    หน้า  ๓๓  บรรทัดที ่ ๓๐  เพิ่มเติมข้อความ “ ทั้งนี้ใคร่ขอใหค้ณะตา่งๆ แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับทนุการศึกษานีแ้ละขอใหเ้ตรยีมความพร้อมเพื่อรับสมัครทุนแต่เนิน่ ๆ ”  
 ทั้งนี้ในการบันทึกรายงานการประชุม ให้ปรับประเด็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ของคณะกรรมการฯ ต่อจากประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เพื่อให้การบันทึกมติที่ประชุมมีความ
ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ แผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการ
คืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น ได้ให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทํารายละเอียดการคืนเงินโดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใน
ระยะ ๑๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐ ให้เริ่มใช้คืนเงินยืมทุนสํารองแก่มหาวิทยาลัย ในขั้นตํ่า จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเพื่อเปิดดําเนินการภายในอาคารกิจกรรมสุขภาพ และต่อมาได้
นําเข้าเพื่อพิจารณาแผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดในแผนการ
คืนเงินยืมทุนสํารองและให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยที่ประชุมได้
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
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  ๑. ขอให้ปรับแผนการคืนเงินทุนโดยปรับเพิ่มจํานวนเงินที่คืนให้สูงขึ้น เพื่อให้ระยะเวลา        
การคืนเงินทุนฯลดลง และปรับให้อยู่ในช่วง ๕-๑๐ ปี  
  ๒. กําหนดหลักการคํานวณระยะเวลาการคืนเงินทุนสํารองโดยใช้หลักแนวคิดจากข้อมูลที่ควร
จะเป็น เช่นการประมาณการรายรับ ค่าใช้จ่าย การคํานวณโดยใช้ข้อมูลจากแผนการรับบุคลากร นักศึกษา ที่
เกิดขึ้นในอนาคต 
  ๓. การจัดทําแผนกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพื่อหารายได้หรือส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถให้บริการด้านการ
รักษา การตรวจสุขภาพ ตลอดจนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใน
อนาคต   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  - แผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยขอให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พิจารณาปรับแผนการคืนเงินทุนสํารอง โดยประมาณการคืนเงินทุน
สํารอง ในอัตราร้อยละของเงินเหลือจ่าย  
 

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบแผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้พิจารณาปรับแก้แผนการคืนเงิน เป็นอัตราร้อยละของ
เงินเหลือจ่าย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔ .๑การขอรับใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี         
หน่วยวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่ นายทศพร          
ศรีประโชติ รหัสนักศึกษา ๕๓๑๑๔๐๔๐๕๓ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทําหนังสือบันทึก
ข้อความ ถึงงานกิจการนักศึกษา มีความประสงค์ขอใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลว่าได้รับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาโรค Transsexuals ประเภท 
Trans-Female (ผู้หญิงข้ามเพศ) และงานกิจการนักศึกษาได้ทําบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๑/๐๓๑๕        
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  ต่อมา โครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้ตอบข้อ
หารือตามบันทึกข้อความที่ ศธ. ๐๕๒๙.๑.๑๐/๔๑๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ บุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพใน
การที่จะแต่งกายได้ตามท่ีตนต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่จะไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 
 
 

- ๕ - 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มิได้กําหนดข้อยกเว้นในการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศไว้              
ดังนั้นการที่จะพิจารณาให้นักศึกษาแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาถึง
เหตุผลและความจําเป็นที่จะยกเว้นในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ซึ่งถ้าเห็นว่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
รักษาโรคก็เห็นสมควรที่จะยกเว้นเป็นการเฉพาะราย จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือรับรองเป็นรายกรณีไป 
  และความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๙ 
มีนาคม  ๒๕๕๕  ได้พิจารณาในเรื่องการเสนอขอใบรับรองอนุญาต แต่งกายชุดนักศึกษาสตรี  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกรณีนายทศพร  ศรีประโชติ  อาจส่งผลกระทบ ในวงกว้างต่อนักศึกษาจํานวน
มาก  ที่มีบุคลิกภาพในทางข้ามเพศ  จึงเสนอเห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การขอใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

          มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใบรับรองอนุญาตแต่งกายชุดนักศึกษาสตรีตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ในการออกใบรับรอง โดยต้องระบุเหตุผลประกอบการออกใบอนุญาตให้ชัดเจน 
 
 
 

    ๔.๒ ขอแนวทางการดําเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดําเนินงานในหลักสูตร        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์ ได้ดําเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การการปกครองท้องถิ่น  (โครงการความร่วมมือพิ เศษกับกรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยครบกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐาน ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว           
และนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ส่งเรื่องให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดแนวทางก่อน ว่าเห็นสมควรให้มีการดําเนินงานในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) ต่อไปหรือไม่  
  ในระหว่างนี้ คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆท่ีดําเนินการผ่าน
มาของหลักสูตรและได้พยายามคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ (ก) ด้านการบริหารงบประมาณ (ข) 
ด้านเนื้อหา (ค) ด้านการเพิ่มจํานวนนักศึกษา และอื่นๆ เพื่อรอแนวทางจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้คณะ
รัฐศาสตร์ มีปรัชญาที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย” 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ               
ความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี 
อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญของการปกครองและการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยของไทยให้ย่ังยืน อนึ่งผลพวง
ที่จะได้รับอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันนํามาซึ่งประโยชน์ในการวิจัย วิชาการ การพัฒนานักศึกษา และอื่นๆต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- แนวทางการดําเนินงานหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการการ
ปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 

มติท่ีประชุม : อนุมัติในหลักการและให้คณะรัฐศาสตร์นํากลับไปพิจารณาโดยเฉพาะ        

ในประเด็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา
ในหลักสูตร และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

  ๔ .๓ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์              
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์ได้ดําเนินการแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  เจนศิริศักด์ิ เป็นผู้สอบ
บัญชีคณะรัฐศาสตร์  ซึ่งจากการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน  ผู้สอบบัญชีได้ให้คําแนะนําในการจัดทํา
หลักเกณฑ์ทางการเงินต่างๆให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์  คณะรัฐศาสตร์ จึงได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์
การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบจากโครงการจัดต้ังกองกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารฯ    
๑. ขอให้ปรับข้อความ  จากเงินสมทบ เป็น “เงินสนับสนุน”  ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกองทุนฯ  มากยิ่งขึ้น  



 
 
 

- ๗ - 

๒. เพิ่มเติมการปรับเกณฑ์การให้การสนับสนุนสําหรับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จากใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไป          
ตามเกณฑ์การประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ประสานโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย โดยขอให้

นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไข และตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป 

 
 

  ๔.๔  ขอออนุมัติปรับแผนโครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์  
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อขออนุมัติปรับแผนโครงการบริการ
วิชาการคณะรัฐศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ให้คณะ สํานัก และหน่วยงาน พิจารณานําเสนอโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้บรรจุในแผนการบริการวิชาการของคณะ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- คณะรัฐศาสตร์ขอเสนอโครงการ Raising Awareness and Engaging Citizens in Local 
Government งบประมาณสนับสนุนจาก USAID เพื่อนับเป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการของ                
คณะรัฐศาสตร์ สําหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔   

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 
 

๔.๕  เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษา ประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๕๕  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีความ
ประสงค์จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวกันของอาเซียนและสร้างความ
ตระหนักให้กับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นักศึกษาในสาขาที่อาเซียนได้ให้การรับรองการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งได้แก่ แพทย์ พยาบาล วิศวกร 
นักบัญชี บุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยว ช่างสํารวจ และสถาปนิก  โดยได้เชิญ รศ . พินิติ รตะนานุกูล                
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. อนุมัติงดการเรียนการสอน สาํหรับนักศึกษาในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาแพทย์ สาขา 
พยาบาล สาขาบัญชี และที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่องเที่ยว ช้ันปีที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ภาคเช้า)  

๒. เลือกสถานที่จัดการบรรยาย ระหว่างอาคารเรียนรวม ๕ หรือ อาคารเทพรัตนสิริปภา  



 
 
 

- ๘ - 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนสําหรับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐– 
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

๔.๖ ผลการเจรจาการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายนราธิป  อาษารักษ์  นิติกร โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาผลการเจรจาการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างที่ ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เมื่อดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างบริษัท กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดย นายดนัย สมาโนตม์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    โดย
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีดํารงเงินฝาก จํานวน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  

๒. บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีไม่ดํารงเงินฝาก 
  ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือจากธนาคารกรุงไทย สาขา
ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนําส่งข้อมูลผู้ กู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีหน่วยงานดํารงเงินฝาก       
ตามท่ีได้รับการร้องขอจากมหาวิทยาลัย โดยรายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ความว่า ธนาคาร
กรุงไทยฯ ได้มีการอนุมัติเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๘,๖๙๗,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ในการนี้ เพื่อมิให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงตาม           
(ข้อ ๑.) อธิการบดี จึงได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
แต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาเพื่อเจรจากับธนาคารกรุงไทยฯ เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดย                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ              
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังนี้  

๑.) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕  
 - ประชุมพิจารณาเพื่อทราบความเป็นมาของเรื่องพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และวางแนว
ทางการดําเนินการ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายกรรมการและเลขานุการมีหนังสือเชิญผู้แทนของ
ธนาคารกรุงไทยฯ เข้าร่วมเจรจาเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕  
 



 
 
 

- ๙ - 

๒.) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
 – นางทัศนีย์  โคบาลอีสาน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ  หลอดเงิน รองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเจรจากับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏผลการเจรจาโดยมีทางเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดในเงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้ 
   ๒.๑ เงื่อนไขที่ ๑ : หากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะถอนเงินฝากจากบัญชีที่เปิดไว้กับ
ธนาคาร ทั้งหมดจํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)ถือว่าเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ดํารงเงิน
ฝากไว้กับธนาคาร ตามข้อ ๕.๑.๔ (ข) ของบันทึกข้อตกลงซึ่งเดิมผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓   
ต่อปี ธนาคารจะดําเนินการเรียกเก็บดอกเบ้ียจากผู้กู้ในอัตรา ตามข้อ ๕.๒.๔ (ข) ของบันทึกข้อตกลง กรณี
มหาวิทยาลัยไม่ดํารงเงินฝาก คือ (๒) กรณีบุคคลคํ้าประกันและกรณียกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ําประกันคิดอัตรา
ดอกเบี้ย MRR บวก ๐.๗๕ ต่อปี หรือในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ ๗.๑๒๔ ต่อไป 
   ๒.๒ เงื่อนไขที่ ๒ : หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะถอนเงินฝากจากบัญชีที่เปิดไว้กับ
ธนาคาร จํานวน ๓๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) หรือเท่ากับจํานวนเงินที่
ธนาคารไม่ได้อนุมัติให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้  และเป็นการถอนเมื่อครบสัญญาปีที่ ๓ คือภายหลังวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร จํานวน ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ จํานวน ๑๒ เดือน 
   ๒.๓ เงื่อนไขที่ ๓ : หากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะถอนเงินฝากจากบัญชีที่เปิดไว้กับ
ธนาคาร จํานวน ๓๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) หรือเท่ากับจํานวนเงินที่
ธนาคารไม่ได้อนุมัติให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้ และเป็นการขอถอนก่อนครบกําหนดสัญญาปีที่ ๓ คือ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นี้ มหาวิทยาลัยจะได้รับดอกเบ้ียจากธนาคาร จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท             
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ จํานวน ๖ เดือน 
  ในเบื้องต้น ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ยินดีที่จะรับเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าว
มาข้างต้น และขอให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงธนาคารเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประสงค์ต่อไปโดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
  คณะกรรมการเจรจาฯพิจารณาแล้ว เห็นว่า อํานาจในการพิจารณาอนุมัติทางการเงินเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่จะพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นหรืออื่นๆ ตามท่ี
เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป  
  ในการนี้ ประธานคณะกรรมการเจรจาฯ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ. ๐๕๒๙.๑.๑๐/๕๘๔          
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิการบดี เพื่อรายงานผลการเจรจาดังกล่าว โดยที่ปรากฏความเห็นสั่งการของ
อธิการบดี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ในการมอบหมายให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายดําเนินการเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  



 
 
 

- ๑๐ - 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๒ โดยถอนเงินที่ เหลือที่ไม่ได้ให้บุคลากรกู้            

เม่ือครบระยะเงินฝากตามรอบปี และให้คณะกรรมการขอข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติมให้ชัดเจน     
ในการคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับรายที่กู้เงินไปแล้ว  เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามข้อตกลงที่ระบุไว้  

 
 

  ๔.๗  ขอปรับแผนงบประมาณงานวิจัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับแผน
งบประมาณงานวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยในลักษณะการร่วมทุน ดังนี้  

๑. สัญญาความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
(ศูนย์ประสานนักวิชาการ) เป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ –๒๕๕๖ โดยแต่ละฝ่ายจะสนับสนุนทุนฝ่าย
ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างนักวิชาการให้ทํางานร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

๒. สัญญาความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฝ่ายสังคมและชุมชนเป็น
ระยะเวลา ๒ ปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ โดยแต่ละฝ่ายจะสนับสนุนทุนฝ่ายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อปี 
วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

๓. สัญญาความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
(ศูนย์ประสานงานชุมชน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสัญญาความร่วมมือปีต่อปี โดยแต่
ละฝ่ายจะสนับสนุนทุนตามงบประมาณงานวิจัยของแต่ละโครงการ ฝ่ายละ ๑ ใน ๓ ของงบประมาณการวิจัย 
(โครงการละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๔ โครงการ) วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือ         
การทํางานวิจัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่  
  จากบันทึกความร่วมมือทั้ง ๓ ฉบับ มีการจัดสรรเงินเพื่อสมทบการดําเนินงานตามบันทึก
ความร่วมมือไว้ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทําให้ยังขาดเงินเพื่อสมทบการดําเนินงาน จํานวนรวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการใช้เงินสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้
ในการดําเนินงานตามข้อตกลง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงานวิจัยเพื่อสมทบทุนในการดําเนินงานวิจัย
ตามบันทึกความร่วมมือ  
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงานวิจัยเพื่อ

สมทบทุนในการดําเนินงานวิจัยตามบันทึกความร่วมมือ และให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 



 
 
 

- ๑๑ - 

  ๔.๘ วิธีการคัดเลือกและจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖     
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  วิธีการคัดเลือกและจํานวนรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยงานรับเข้า
ศึกษา  กองบริการการศึกษา ได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาวิธีการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ประชุมได้
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๕๕ ในการนี้ กองบริการการศึกษา          
จึงขอเสนอรายละเอียดวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังนี้ 
  ๑.วิธีการรับเข้าศึกษา    

    การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง  
ดังนี้  

๑) วิธีรับผ่านส่วนกลาง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจาก
องค์ประกอบที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กําหนด โดยกําหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐ 

 ๒) วิธีรับตรง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
กําหนด   โดยกําหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖๐ โดยแบ่งเป็น ๒ วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่และวิธีรับตรง
ตามโควตา  รายละเอียดดังนี้   
            ๒.๑ วิธีรับตรงตามพื้นที่  ได้แก่ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ   
ทั่วประเทศ  ดังนี้ 
           (๑)  รับตรงพื้นที่บริการ โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน      
เขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์  โดยคณะ/สาขาพิจารณากําหนดจํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง
และโรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง ประมาณร้อยละ ๔๒ ของจํานวนรับตรงตามพื้นที่ 
      (๒) รับตรงพื้นที่อีสาน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน เขตพื้นที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย 
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ บึงกาฬและจังหวัดมหาสารคาม และไม่แยกสัดส่วนจํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่าง
โรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง ประมาณร้อยละ ๑๒ ของจํานวนรับตรง
ตามพ้ืนที่ 

   (๓) รับตรงพื้นที่ภาคอื่น โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย  
(ยกเว้น ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
หลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต โดยกําหนดจํานวนรับไว้ ประมาณร้อยละ ๖ ของจํานวนการ
รับตรงตามพื้นที่  
   ๒.๒ วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ อัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่            



 
 
 

- ๑๒ - 

(๑)กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (๒) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์
คณะและมหาวิทยาลัย (๔) กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ในสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖ วิธี
คัดเลือกจะเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้     
            กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
  (๑) โควตาทุนช้างเผือก การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด และให้ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไขการรับทุนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด   
 (๒) โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์  การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๒) เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้ทุนศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายสร้างกําลังคนระดับปริญญาเอกเพื่อปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเริ่มให้ทุนต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป   
  (๓) โควตาโอลิมปิกวิชาการ การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ต้ังของโรงเรียนใน
จังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องผ่านการอบรมค่าย ๑ และ ค่าย ๒ ของค่ายโอลิมปิกวิชาการของ
ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะ/
สาขาวิชากําหนด   
  (๔) โควตากีฬา การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ต้ังของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่กําหนดและมีคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด       
     (๕) โควตาศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ต้ังของโรงเรียนในจังหวัด
ต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  กลุ่มที่ ๒ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  
  (๑) โควตาทุนชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนใต้  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อําเภอ  ได้แก่  อําเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ โดยความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้จากรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย 

 (๒) โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หมายถึง โครงการผลิตแพทย์ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตแพทย์ เพิ่ม เพื่ อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ  



 
 
 

- ๑๓ - 

 (๓) โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการบูรนาการภารกิจของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย  ให้การดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ การดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอน  วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยผ่านการดําเนินการ
หลายสาขาวิชา  เช่น  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  (๔) โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) สําหรับนักเรียนที่เข้าเรียน
โครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด   
  กลุ่มที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ  ได้แก่  
  (๑)โควตาโครงการรักษ์เกษตร  เป็นโครงการที่ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งมุ่งที่จะเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาให้แก่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เห็นควรให้การส่งเสริมนักเรียน
มัธยมศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร โครงการยุวเกษตร หรือเป็น
บุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ ดินได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิตทางการเกษตร ให้สามารถแข่งขัน
ในระดับภาคได้     
                   (๒) โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นํามีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม  เป็นโครงการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความต้ังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานิติศาสตร์พร้อมทั้ง
ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ที่มีคุณธรรม และสามารถเป็นผู้นําในการบําเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่ง
จะสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (๓) โควตาโครงการพิเศษ  เป็นโครงการที่จัดต้ังเพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตารับตรงและรับผ่านส่วนกลาง      
 กลุ่มที่ ๔  กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  ได้แก่ 
                    (๑) โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลําเนาใน
ชนบท  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่าง
แท้จริง ให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดําเนินการรับ
สมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                    (๒) โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม   โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในสังกัดสถานศึกษาต่างๆ  ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การผลิตบัณฑิตที่ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
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ความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความ
ร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน  
วิธีการ  และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                     อนึ่ง สําหรับคณะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ  วิธีการคัดเลือกให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. วิธีการคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี    
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละวิธีรับในแต่ละคณะ/สาขา โดยมีองค์ประกอบ
การคัดเลือก วิธีการและหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวิธีรับ  
และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขา  

     ๒.๒ องค์ประกอบที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
       ๒.๒.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลางเป็นไปตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนด  
       ๒.๒.๒ วิธีรับตรงและวิธีการรับตามโควตา พิจารณาจาก 
                (๑) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๔ ภาคเรียน  (ม.๔ และ ม.๕)  

และ  ๔-๖ ภาคเรียน  (บวช-ปวส)  สําหรับวิธีรับตรงและวิธีรับตามโควตา 
               (๒) คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) 

และ/หรือความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test) และ/หรือ ผลคะแนนทดสอบ         
V-NET ตามท่ีคณะ/สาขากําหนด 
                (๓) ผลคะแนน O-Net  

                (๔) ผลการสอบสัมภาษณ์   
    ๒.๓ วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก   

     ๒.๓.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลาง  วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกจะดําเนินการตามที่ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  กําหนด    
       ๒.๓.๒ วิธีรับตรง  วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกแบ่งตามกลุ่มวิธีรับ ดังนี้  

         (๑) วิธีรับตรงตามพื้นที่( พื้นที่บริการ พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น)  
(๑.๑) คณะ/สาขาที่ใช้คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General 

Aptitude Test หรือ GAT) และ/หรือความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test) และ/
หรือ ผลคะแนนทดสอบ V-NET ซึ่งดําเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ
กําหนด ค่าน้ําหนักของคะแนนทดสอบหรือเกณฑ์ขั้นตํ่าในการคัดเลือก  

(๑.๒) คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลําดับของคะแนนทดสอบใน 
ข้อ (๑.๑) และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
                               (๑.๓) ดําเนินการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
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        (๒) วิธีรับตรงตามโควตา  ทั้ง ๔ กลุ่มวิธีรับ ได้แก่ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษกลุ่มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มส่งเสริมอ้ันลักษณ์คณะ และกลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  
วิธีคัดเลือกจะเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้  

(๒.๑) มหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละโควตา  
(๒.๒) คณะ/สาขาที่ใช้คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude 

Test หรือ GAT) และ/หรือความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test) ซึ่งดําเนินการ
ทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และกําหนดค่าน้ําหนักของคะแนนทดสอบหรือ
เกณฑ์ขั้นตํ่าในการคัดเลอืก หรือ  หลักเกณฑ์การคัดเลือกอื่น ๆ ที่คณะ/สาขาและ 
วิธีรับแต่ละโควตากําหนดไว้            

(๒.๓) คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กําหนดและประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
                             (๒.๔) ดําเนินการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
  ๓. จํานวนรับเข้าศึกษา 
      จํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖  เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนการผลิตบัณฑิต  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแล้ว   
       ทั้งนี้ กรณีที่คณะมีการปรับปรุงหลักสูตร(ชะลอการเปิดรับนักศึกษาในบางสาขาวิชา หรือ  
การยุบหลักสูตร หรือ เปิดหลักสูตรใหม่) และอยู่ระหว่างปรับแผนการผลิตบัณฑิต ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ
การปรับแผนการผลิตบัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน  ให้คณะ/หลักสูตรที่มีการดําเนินการดังกล่าว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและสําหรับหลักสูตรใหม่จะต้องเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตรก่อนเริ่มดําเนินการรับตามขั้นตอนต่อไป   
   ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
   ๑. พิจารณาแนวทางและมาตรการรองรับในกรณีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
   ๒. ขอให้ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา และคณะต่างๆ ร่วมกันพิจารณาปรับ
แผนการรับนักศึกษา โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยศึกษา
รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  เพิ่มเติม ทั้งนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจักต้องกําหนดแนว
ทางการคัดเลือก คุณสมบัติ วิธีการรับเข้าศึกษา ให้ชัดเจนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคณะ 
      ๓. โควตาโอลิมปิกวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการคัดเลือกจากนักเรียนที่ผ่านค่าย
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย  ๑  
      ๔. โควตาทุนช้างเผือกขอให้พิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ ชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและ
เงื่อนไขการรับทุนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
 
 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้มีการปรับแก้และเสนอวิธีการรับเข้าอื่นๆ  เพิ่มเติมและ

นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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   ๔.๙  ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษต่อ
สภามหาวิทยาลัยของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือเคยได้นับสัญญลักษณ์ W ในรายวิชาใดจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงนําเรียนเสนอชื่อผ่าน กองบริการ
การศึกษา เพื่อขอความเป็นชอบการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ คน ดังนี้ 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วิชาโทการท่องเที่ยว  
  
 

รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล เกรดสะสม หมวดบังคับ เกียรตินิยม สําเร็จการศึกษา 
วันที่          ภาคเรียน  

๕๑๑๔๔๔๐๒๒๓ นายปรเมศวร์  พากเพียร ๓.๒๕  ๓.๓๔ อันดับ ๒  ๒๙มี.ค.๕๕      ๒/๒๕๕๔ 
 
 

  เนื่องด้วยนักศึกษาได้รับทุน UMAP จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับต่างประเทศ โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์เป็น
เวลา ๕ เดือน และนักศึกษาได้นําผลการศึกษาจากการศึกษาโครงการดังกล่าวมาเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๖ 
หน่วยกิต ทั้งนี้ การได้รับทุน UMAP ถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการ
แข่งขันทางวิชาการ  
  อนึ่ง การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษสําหรับคณะศิลปศาสตร์ กรณีได้รับทุน 
UMAP และนําผลการศึกษามาเทียบโอนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น เคยมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาแล้ว จํานวน ๑ 
คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วัน
เสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓  
 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  -  ให้ความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย  
 
 
 
 

 

  ทั้งนี้ที่ประชุม  ได้ให้ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้กองบริการการศึกษา  รวบรวมการเสนอ
อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยลงนาม  
และไม่ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ในแต่ละรายที่เป็นกรณีที่เคยอนุมัติไปแล้ว  
 
 

มติท่ีประชุม : อนุมัติและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดทําเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอสภามหาวิทยาลัย  ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   



 
 
 

- ๑๗ - 

  ๔.๑๐ ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔                 
ด้วย งานทะเบียน ฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๑,๑๕๕ คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕๙ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เคมี      จํานวน ๒๓ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน   ๖ คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จํานวน   ๙ คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  จํานวน   ๖ คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
o วิชาเอกสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   จํานวน ๑๓ คน 
o วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน   ๒ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๖๙ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        
o วิชาเอกพืชไร่     จํานวน ๑๔ คน 
o วิชาเอกพืชสวน     จํานวน   ๔ คน 
o วิชาเอกสัตวศาสตร์    จํานวน    ๖ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร     จํานวน ๒๖ คน 

- สาขาวิชา  ประมง       จํานวน   ๗ คน 

- สาขาวิชา  พืชไร่       จํานวน    ๕ คน 

- สาขาวิชา  พืชสวน       จํานวน    ๓ คน 

- สาขาวิชา  สัตวศาสตร์      จํานวน    ๔ คน 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน ๑๒๗ คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน ๒๗ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน ๑๖ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จํานวน   ๑๑ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จํานวน   ๑๑ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ     จํานวน   ๖๒ คน 
๔. คณะศลิปศาสตร์ จํานวน ๖๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การท่องเที่ยว      จํานวน   ๑๓ คน 



 
 
 

- ๑๘ - 

- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม     จํานวน      ๙ คน 

- สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์     จํานวน   ๑๐ คน 

- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์     จํานวน      ๓ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาจีน     จํานวน      ๑ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น     จํานวน      ๑ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร     จํานวน      ๕ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   ๑๗ คน 

- สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง     จํานวน     ๔ คน 
๕. คณะเภสชัศาสตร์ จํานวน ๙๖ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

 -  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์      

 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ      จํานวน   ๗๓ คน 

 เฉพาะเภสัชภัณฑ์       จํานวน   ๒๓ คน   
๖. คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๔๖๖ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร     จํานวน    ๙๗ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด     จํานวน   ๕๕ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป      จํานวน    ๙๒ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ     จํานวน   ๑๒ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน     ๑ คน 

- สาขาวิชา  การบัญชี      จํานวน ๑๓๒ คน 

- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน    ๖๓ คน 

- สาขาวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน   ๑๔ คน 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จาํนวน ๗๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  แพทยศาสตร ์      จํานวน  ๔๖ คน 

- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์      
o วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน  ๑๗ คน 
o วิชาเอกสาธารณสุขชมุชน    จํานวน ๑๐ คน 

๘. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์     จํานวน   ๒ คน 
๙. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๓๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  นิติศาสตร์      จํานวน ๓๒ คน 
๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๑๖๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การปกครอง      จํานวน ๖๘ คน 

- สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น    จํานวน   ๔ คน 



 
 
 

- ๑๙ - 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     
o วิชาเอกการบริหารองค์การ   จํานวน ๕๗ คน 
o วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น   จํานวน ๓๙ คน 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

จํานวน ๑,๑๕๕  คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป   
 
 

  ๔.๑๑  ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรตอ่เนื่อง) ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔ ด้วยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) และคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบ
และรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๗ คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จํานวน ๓ คน 
๒. คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การบัญชี (หลักสตูรต่อเนื่อง)   จํานวน ๔ คน 
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๗  คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป   
 
 
 
 

  ๔.๑๒  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๑๑) 
                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบรายชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๑) งานทะเบียนนักศึกษาฯ           
กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๑) มีผู้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน ๑๔  คน  โดยต้นสังกดัได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๓  คน 
  ๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๑๑  คน     จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 



 
 
 

- ๒๐ - 

   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จํานวน  ๑๑  คน 
  ๒. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน     ๒  คน 
  ระดับปริญญาเอก  จํานวน   ๑  คน 
  ๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๑  คน    จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   - สาขาวิชา  ฟิสิกส์    จํานวน     ๑  คน 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๑)  จํานวน ๑๔  คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป   
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑ พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงค์ ความสูง ๒ ชั้น ของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารและชุมชนสัมพนัธ์นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงค์ ความสูง ๒ ช้ัน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สําหรับใช้เป็นสถานที่
จัดแสดงประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ประชาชนและเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐาน
ที่อาคาร สํานักงานราชเลขาธิการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ใช้ช่ืออาคารดังกล่าวว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบ พระชนมพรรษา” และอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐานที่อาคาร 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- พระราชทานชื่ออาคาร ช่ือ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” และอนุญาต
ให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐานที่อาคาร 
   
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

 



 
 
 

- ๒๑ - 

๕.๒ โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย” 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการ 

“เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย” ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยกลยุทธ์ที่ ๖.พัฒนาระบบการจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีมาตรการ ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งข้อ ๖.๑.๖ 
กําหนดให้มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผู้บริหาร (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี) ได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย จึงกําหนดอนุมัติให้จัดโครงการ “เสรมิสร้างประสบการณ์การ
บริหารมหาวิทยาลัย” โดยเรยีนเชิญ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งพิบูลมังสาหาร ช้ัน ๓ 
อาคารสํานกังานอธิการบดี (หลังใหม่)   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้าง
ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย” โดย  ศ . เกียรติคุณ  ดร .สุมนต์   สกลไชย  อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           
ณ ห้องพิบูลมังสาหาร ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)   

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

๕.๓  โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมฯ เกี่ยวกับประเด็นสวัสดิการ/สวัสดิ
ภาพของนักศึกษา ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ และ
การช้ีนําสังคมภายใน/ภายนอกรวมทั้งรับฟังข้อเสนอในด้านต่าง สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
  กําหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ช้ัน ๒ ห้องแกรนด์
บอลลูน อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะ
ประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เริ่มต้ังแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ช้ัน ๒ ห้องแกรนด์บอลลูม  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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๕.๔ การให้ความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือ TOT  3G  

รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การให้ความ
อนุเคราะห์เช่าพ้ืนที่ต้ังเสาส่งสัญญามือถือ TOT 3G ตามหนังสือที่ บบภ.๒.๒ (อบ.) /๒๗๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน  
๒๕๕๕  เรื่องขอความอนุเคราะห์เช่าพ้ืนที่ติดต้ังเสาส่งสัญญาณมือถือ TOT 3G โดยบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์เช่าพ้ืนที่ขนาด ๔X๔ ตารางเมตร  เพื่อติดต้ังเสาส่งสัญญามือถือ 3G บริเวณ
ดาดฟ้าของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยมีประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้ 

๑.  ด้วยเหตุผลทางกายภาพ เนื่องจากสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต้ังอยู่ในตําแหน่งกลาง
ของพื้นที่การศึกษาและอาคารมีความสูงเหมาะสมสําหรับการกระจายสัญญาณ 

๒. การขอความอนุเคราะห์เช่าพ้ืนที่ขนาด ๔X๔ ตารางเมตร บริเวณดาดฟ้าของอาคาร บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้สํารวจและออกแบบเสาสัญญาณเรียบร้อยแล้ว และจักดําเนินการประสานโครงการ
จัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้วิศวกรเข้าตรวจสอบแบบและประเมินความปลอดภัยใน
ลําดับต่อไป 

๓. ขอบเขตการให้บริการส่งสัญญาณ  สามารถให้บริการได้ในรัศมี  ๒ กิโลเมตร  ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมถึงโซนที่พักอาศัย (หอพักนักศึกษาและแฟลตบุคลากร) โดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ้งว่า
การดําเนินการทดสอบสัญญาณอีกครั้ง หากไม่สามารถรับสัญญาณได้ดี อาจจําเป็นต้องขยายพื้นที่ในการบริการ
บริเวณดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

๔. การให้บริการ 3G เป็นบริการเสริมให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการช่องทางของการ
ติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือไปจากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัย  โดยขอให้ผู้ใช้บริการ
จะเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๕. บริการสัญญาณ  TOT 3G สามารถรองรับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
บุคลากรภายนอกที่เข้าติดต่อภายในมหาวิทยาลัย  เช่น  ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้เข้าพักในโรงแรม บัณฑิตและญาติ
ที่มาร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  ทําให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่ต้องดําเนินการจัดทํา 
account ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นการเฉพาะแก่บุคคลภายนอก  และเป็นการง่ายต่อการควบคุมรักษา
ความปลอดภัยของระบบ 

๖.  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะชําระค่าเช่าพ้ืนที่เป็นรายปี  ในอัตราปีละ ๖๐,๐๐๐ 
บาท โดยชําระค่าเช่าล่วงหน้า ๑  ปี และจะดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อรับผิดชอบค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  

๕.๕ รายได้รับจากหลักประกันสัญญาจ้าง และรับคืนเงินล่วงหน้าที่จ่ายให้กับ
ผู้รับจ้าง 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายได้รับจากหลักประกัน
สัญญาจ้าง และรับคืนเงินล่วงหน้าที่จ่ายให้กับผู้รับจ้าง ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ทําสัญญา กับบริษัท 
กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด (ผู้รับจ้าง) เพื่อจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  



 
 
 

- ๒๓ - 

สัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ.๑๐/๒๕๕๒  จํานวนเงินตามระบุไว้ในสัญญาจ้าง  ๑๒๐,๕๐๐,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งร้อย
ย่ีสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อมาปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดได้  เป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้าอย่างมาก  ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินหมวดงบลงทุน มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  เมื่อวันที่  
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และใช้สิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๖ ซึ่งกําหนดว่า “ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา  หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกําหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญา
ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมี
สิทธิจ้างรายการใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย ” 

หลังบอกเลิกสัญญาจ้าง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย       
ทําหนังสือแจ้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างให้
ชดใช้เงินให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณี ผิดสัญญาจํานวน ๖,๐๒๕,๐๐๐.-บาท (หกล้านสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) และให้คืนเงินล่วงหน้าค่างานให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนที่เหลือ จํานวน ๑๔,๕๘๐,๔๓๐.- 
บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวม ๒ รายการเป็นเงินจํานวน ๒๐,๖๐๕,๔๓๘.- บาท 
(ย่ีสิบล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  โดยกองคลังได้ฝากเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ ๓๙๓-๐-๑๘๕๘๘-๑ เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 (๑) เงินหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ จํานวน ๖,๐๒๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผลักเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๙  และกองคลังจะขออนุมัติ  จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่าย  งบกลางปีเป็นค่าควบคุม
งานก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน ๑,๒๖๗,๕๐๐.-บาท         
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยบาทถ้วน) 

 (๒) เงินรับคืนจากหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าจํานวน ๑๔,๕๘๐,๔๓๐.-บาท (สิบสี่ล้านห้า
แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) จะนําเข้าเป็นเงินรับฝากตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕.๓ โดยมีเงื่อนเวลา เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้าง
ในงวดท้ายของโครงการ  
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๕.๖ รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  ณ  วันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๕   
  -  กองคลังแจ้งถอนเรื่อง –  
 
 
 



 
 
 

- ๒๔ - 

 

๕.๗ สรุปการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย              
ครั้งที่  ๑๙  (นนทรีเกมส์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑๙  (นนทรีเกมส์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๑๙ (นนทรีย์เกมส์) ในวันที่  ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดภาวะน้ําท่วม
กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ และได้เลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาไปเป็นวันที่ ๖–๗ เมษายน 
๒๕๕๕  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  มีสถาบันเข้าร่วม  ๒๗  สถาบัน กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมี  ๑๐ ประเภท  

ในการนี้  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสถาบัน                 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสถาบันต่างๆ 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ 
นอกจากวิชาการและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  และเป็นโครงการที่สนับสนุนตัวช้ีวัด
การประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน  ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ  ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้จัดงบประมาณสนับสนุน  ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง เสื้อนักกีฬา และได้จัดรถตู้สําหรับการเดินทาง  
๑  คัน 

ในการดําเนินงานดังกล่าว  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  ได้สํารวจรายช่ือและประชุม
ตัวแทนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานกีฬาจํานวน ๑๒ คน ซึ่งได้เสนอเข้า
แข่งขันกีฬาใน  ๗ ประเภท  ได้แก่ ฟุตบอลชาย  เปตอง แบดมินตัน เทเบิกเทนนิส ชักกะเย่อ ว่ิงผลัด และ        
ฮูลาฮูป  ในวันเดินทางมีผู้เข้าร่วมงานกีฬา จํานวน ๕ คน จากคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะ
เกษตรศาสตร์   ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เพียง  ๑  ประเภท คือเปตองชาย และทีมหญิง 

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองทีมชาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ส่วนกีฬาประเภทอื่นไม่มีนักกีฬาจึง
ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน  เนื่องจากเวลาแข่งขันตรงกัน และขาดอุปกรณ์กีฬา 
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๕.๘ โครงการกิจกรรม  “ปฏิบัติธรรมนําสุข”   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการกิจกรรม“ปฏิบัติธรรมนํา

สุข” ตามที่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา  
และจากโครงการที่นักศึกษาได้เคยจัดทําขึ้น  ในชื่อโครงการ “ บัณฑิตรวมใจทําความดีถวายพ่อหลวง” จัดเมื่อ
วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ วัดท่ากกแห่  ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้จากการ



 
 
 

- ๒๕ - 

ประเมินความพึงพอใจ  พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ทําให้นักศึกษาได้รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบเสียสละส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวม  มีความเป็นผู้นําและผู้ตาม  อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัย วัด และชุมชน   
นอกจากนี้มีความเห็นเพิ่มเติมว่า  ควรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม  ควรจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม 
และมีกิจกรรมร่วมกับวันสําคัญอื่นๆ และควรให้มีโครงการทุกปี 

ในการนี้  เมื่อวันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕  นักศึกษาได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม  
และได้เสนอจัดทําโครงการ “ปฏิบัติธรรมนําสุข” ณ วัดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดจํานวน         
๔ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัด จัดในวันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๕ ,๒๙ เมษายน  ๒๕๕๕, ๒๙ มิถุนายน และ ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกจิตภาวนา  เจริญกรรมฐานตามหลักพุทธศาสนา  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและนําธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว  ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล  
สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ดังนั้นโครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะ/
มหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกิจกรรมตามแผนที่กําหนด และแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลภายนอก จํานวน  ๑๔๐  คน  
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ ขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค              
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ การกระจายอํานาจการบริหารสู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลทําให้บุคลากรภาครัฐใน
ท้องถิ่นจําเป็นต้องรับผิดชอบ ในการจัดการงบประมาณและพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน อาคาร สํานักงาน  แหล่งกักเก็บน้ํา เป็นต้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็น
ถึงความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสายงานดังกล่าว จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยตรง เพื่อผลิตบุคลากรป้อนให้สู่ภาครัฐและ
เอกชน  ในการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดระบบ
สาธารณูปโภค  นักศึกษาจะได้ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ และต่อยอดพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
จากระดับปริญญาบัณฑิต  โดยจัดให้มีการเรียนแบบวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธา และสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ งานบริหารงาน               



 
 
 

- ๒๖ - 

โครงสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้  ความคุ้มค่า การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงาน
ก่อสร้าง การวางแผนและควบคุม  การจัดโครงสร้างทีมงาน การบริหารทรัพยากร การส่งมอบ จนถึงการใช้งาน
และการบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างและเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้ง
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง  และต้นทุนหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐในการที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานก่อสร้างและการ
จัดการระบบสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นการเตรียมรับการเปิดเสรีทางการค้า  และประกอบวิชาชีพข้ามชาติต่อไป
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญรอบด้านในงานวิศวกรรมโยธา และสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาหาความรู้ด้านการบริหารเศรษฐศาสตร์และการเงิน สามารถวิเคราะห์ในการผลิตงานวิจัย
เชิงการแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวทางหรือประสบการณ์ที่นักศึกษาที่อยู่หรือสามารถประยุกต์ใช้กับแนวคิด
ทางการบริหารและการจัดการงานที่นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นําองค์กร นําความรู้และความเชี่ยวชาญ
ไปพัฒนาและบริหารจัดการงานที่มีการใช้เทคโนโลยีช้ันสูงทางวิศวกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ให้เกิดผลอย่างแท้จริง และเป็นความสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
  ๓ .  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านการพัฒนาโครงการก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้
เกิดความรู้  และมีความสํานึกในการพัฒนากระบวนการดําเนินโครงการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมโยธา  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภคให้มีขีด
ความสามารถทัดเทียมอารยประเทศและสามารถนําไปพัฒนาการจัดการงานประเภทโครงการหรืองานผลิต
ทางด้านวิศวกรรมของภูมิภาคและของประเทศได้ 
 
 

มติ ท่ีประชุม  : อนุ มั ติ  กรอบการรับนั กศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา  หลักสู ตร

วิศวกรรมศาสตร์  โดยมอบกองแผนงาน ประสานโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบก่อน
นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 

  ๖.๒ การชําระหนี้ค่าหอพักนักศึกษา  ๔  หลัง 
  นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกร โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
การชําระหนี้ค่าหอพักนักศึกษา  ๔  หลัง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการชําระหนี้ค่าอาคารหอพักนักศึกษา  
๔ หลัง ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการรับเงินจากบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง 
จํากัด จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยธนาคารยินยอมรับชําระ
เงินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  ตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยได้ชําระเงินเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  
๒๕๕๕  



 
 
 

- ๒๗ - 

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติให้
มหาวิทยาลัยนําเรื่องการชําระเงินค่าหอพักนักศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และ
เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคมทราบต่อไป 
 สรุปความเป็นมา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ทําสัญญากับบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง 
จํากัด (บริษัท)  เพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษายกและกรรมสิทธ์ิให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหาร
จัดการเก็บผลประโยชน์ สัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ ลงนามวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผู้ร่วมลงทุน
จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วยทุนทรัพย์ของผู้ร่วมลงทุน
แต่เพียงฝ่ายเดียว  และให้อาคารหอพักนักศึกษาเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยทันที และให้มหาวิทยาลัยผ่อน
ชําระคืนเงินทุนในแต่ละเดือน รวมระยะเวลา ๒๕ ปี (หรือ ๓๐๐ เดือน) โดยเริ่มจากปีที่ ๑ จํานวน 
๑,๕๕๖,๑๐๐.- บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนถึงปีสุดท้ายคือปีที่          
๒๕  จํานวน ๓,๕๕๔,๗๕๓ .- บาทต่อเดือน  (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) จํานวน
เงินรวมทั้งสิ้น ๖๘๙,๔๑๐,๗๑๔ บาท (หกร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยเป็น
ราคา “ค่าก่อสร้างอาคาร” จํานวน ๒๖๕,๘๙๙,๘๗๔.๒๘ บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทย่ีสิบแปดสตางค์) และเป็นดอกเบี้ยจํานวน ๔๒๓,๕๑๐,๘๓๙.๗๒ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสาม
ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 
 ต่อมาบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  ได้มีหนังสือลงวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ย่ืนข้อเสนอให้
มหาวิทยาลัยซื้อคืนอาคารหอพักทั้งโครงการ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยจึงได้นําเรื่องนี้ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นที่มาของสัญญาดังกล่าวก่อนการ
ดําเนินการต่อไป 
 มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งสัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ
พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานพยานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการกรณีสัญญาร่วมลงทุน ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่า การดําเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ เข้าข่ายเป็นการทําสัญญาโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  ทั้งยังเป็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยเสียเปรียบเอกชน เนื่องจากให้เอกชนเป็นผู้กําหนดราคาค่า
ก่อสร้างแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้มีการประเมินราคากลางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
นอกจากนี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยต้องผ่อนชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจํานวนเงินที่สูงมาก และผลการ
ตรวจสอบสัญญาโดยสํานักอัยการสูงสุด (หนังสือที่ สอ ๐๐๒๖/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔)              
มีความเห็นว่า “เมื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ              
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และเห็นว่าหากปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้นที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบในการยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว ” ต่อมาเมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบสัญญาโดยสํานักงานอัยการสูงสุด
กรณีสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว  จึงได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเจรจากับบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ซึ่งเป็น



 
 
 

- ๒๘ - 

คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการชําระเงินเสียใหม่  โดยให้ดําเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และด้วยเหตุที่การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบ  ดังนั้นในระหว่างที่ดําเนินการตรวจสอบสัญญานั้น มหาวิทยาลัยมีความ
จําเป็นที่ต้องชะลอการผ่อนชําระเงินรายเดือน  ต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 
 เพื่อการเจรจาแก้ไขสัญญากับผู้ร่วมลงทุนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มหาวิทยาลัยจึง
ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานโยธาการจังหวัดและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ประเมินค่าก่อสร้าง
อาคารหอพักจํานวน ๔  หลัง  ตามราคาที่เป็นธรรมและควรจะเป็น (ประเมินราคา  ณ  ขณะก่อสร้าง           
พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ซึ่งปรากฏว่า ราคาค่าก่อสร้างที่สํานักงานโยธาการจังหวัดและผังเมือง คํานวณได้ เป็นจํานวน
เงินเพียง ๑๙๙,๒๕๔,๔๕๓.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)  
และมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง “คณะผู้แทนเพื่อเจรจาแก้ไขสัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทําไว้กับเอกชน” 
เพื่อดําเนินการเจรจากับผู้ร่วมลงทุน (บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด) โดยใช้ราคาค่าก่อสร้างตามที่สํานักโยธา
การจังหวัดและผังเมืองคํานวณได้เป็นพื้นฐานในการเจรจา 
 อย่างไรก็ดี  ในช่วงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบกรณีสัญญาร่วมลงทุนนั้น  ปรากฏว่า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ได้นําหลักฐานมาแสดงว่าบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ได้โอนสิทธิการ
รับเงินให้ธนาคารฯ  จํานวน  ๖๘๙,๔๑๐,๗๑๔ .- บาท (หกร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่
บาทถ้วน ) ตามสัญญาโอนสิทธิการรับเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘  
 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวไปให้แก่ธนาคาร     
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ อธิการบดีได้นําเสนอ “รายงานผลการเจรจากับบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ของคณะ
ผู้แทนเจรจา ”พร้อมทั้งให้แจ้งเรื่องรวมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ได้โอนสิทธิ
เรียกร้องการรับเงินไปให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว  จึงได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเจรจากับธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) อีกฝ่ายหนึ่งด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่ถูกต้องและชัดเจนในการชําระเงินค่าอาคาร
หอพักตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงความเป็นธรรมและความถูกต้องต่อทุกฝ่าย และ
ไม่เป็นที่เสียหายต่อทางราชการ 
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือนัดหมายเจรจากับทั้งบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) แต่บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  ได้มีหนังสือแจ้งมาว่า ไม่ประสงค์จะ
เข้าร่วม ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ได้มาเจรจากับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม 
๒๕๕๕  โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการเจรจา  พร้อมกันนี้ได้แจ้ง
ธนาคารฯ ยืนยันหนังสือสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินระหว่างบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และตรวจสอบชื่อผู้ถือบัญชีเลขที่ ๗๗๗-๐-๐๕๑๓๗-๗ ช่ือบัญชี 
“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สําหรับ บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) ที่มหาวิทยาลัยได้ชําระเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามสัญญาเลขที่               
ม.อบ. ๐๑/๒๕๔๘ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  



 
 
 

- ๒๙ - 

 มหาวิทยาลัย (โดยคณะผู้แทนเจรจา) ได้เจรจากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)      
อีกหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งได้ข้อยุติในที่สุด  โดยธนาคารยินยอมรับชําระเงินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด           
ตามเง่ือนไขที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท
ถ้วน)  
 สรุป จากผลการเจรจาครั้งนี้  ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถลดความเสียหายจากการทําสัญญา 
ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ ดังนี้ 
                   - จากข้อตกลงตามสัญญา มหาวิทยาลัยต้องชําระคืนเงินเป็นรายเดือน รวมระยะเวลา ๒๕ ปี 
(๓๐๐ งวด) จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖๘๙,๔๑๐,๗๑๔ .- บาท (หกร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบ
สี่บาทถ้วน)  
                   - จากที่บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด เสนอให้มหาวิทยาลัยซื้อคืนในราคา ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมเงินที่ผ่อนชําระไปแล้ว ๕๘ งวด 
  - เป็น มหาวิทยาลัยชําระเพียงจํานวนทั้งสิ้น ๒๑๗,๐๐๒,๕๑๐.- บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้าน
สองพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ รวมเงินที่ชําระครั้งนี้ จํานวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน
บาทถ้วน) และเงินที่ได้ผ่อนชําระแล้ว ๕๘ งวด จํานวน ๙๒,๐๐๒,๕๑๐.- บาท (เก้าสิบสองล้านสองพันบาทห้า
ร้อยสิบบาทถ้วน ) 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญาชําระเงินค่าอาหารหอพักนักศึกษา ๔ หลัง กับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๕  และชําระเงินเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
โดยเงินที่นํามาชําระค่าหอพักนั้น  ได้นําเงินรายได้จํานวนหนึ่งจากบัญชีเงินฝากประจําและเงินจํานวนหนึ่งที่ยืม
จากคณะและสํานักและมอบหมายให้โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดเก็บค่าเช่าหอพักนักศึกษา ให้จัดทําแผนชําระคืนเงินค่าอาคารหอพักพร้อม
ดอกเบี้ย (อัตราธนาคารพาณิชย์) ให้แก่มหาวิทยาลัย คาดว่าสามารถชําระคืนภายในระยะเวลา ๙ ปี โดยชําระ
ปีละไม่น้อยว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 
 

  ๖.๓ แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาทุนช้างเผือก  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาสําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาทุนช้างเผือก ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๕  ตามท่ีงานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา ได้เสนอวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  ในการนี้จึงใคร่ขอเสนอวิธีการและแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษาโควตาทุนช้างเผือก  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังนี้ 



 
 
 

- ๓๐ - 

  คุณสมบัติผู้รับทุน 
  โควตาทุนช้างเผือก  การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในจังหวัด
ต่างๆ  ทั่วประเทศ  ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด และให้ได้รับการสนับสนุน
ทุนกาศึกษาภายใต้เงื่อนไขการรับทุนที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑.มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๑  ได้มีมติเห็นชอบวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง 
โควตาช้างเผือก  โดยให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการ  ได้แก่ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบํารุง
มหาวิทยาลัย  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน พร้อมให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรทุนสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ  ๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าหนังสือหรืออุปกรณ์
การศึกษา  รวมปีละ ๖๐,๐๐๐  บาท ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการศึกษาต่อไปนี้ 
  ๑)  ต้องศึกษาและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ ๑-๔ ในแต่ละชั้นปี              
ไม่ตํ่าว่า ๓.๐๐   
  ๒)  ต้องสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่แต่ละหลักสูตรกําหนด 
  ซึ่งกองบริการการศึกษา  ได้ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนให้กับ
นักศึกษาโควตาดังกล่าว  ไปยังกองแผนงานในปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ แล้ว จํานวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและส่งมอบการบริหารเงินทุนและ
การดูแล  เงื่อนไขการรับทุนให้หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานกิจการนักศึกษา เป็นผู้กํากับดูแลต่อไป 
  ๒. ผลการดําเนินการคัดเลือกในปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  รวมจํานวนนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนโควตาทุนช้างเผือก จํานวน ๙  คน 
 
 

จํานวน ปีการศึกษา 

ทุน ผู้สมคัร 

ผ่านการ
คัดเลือก 

กําลังศึกษาอยู ่ งบประมาณสนับสนนุ 
(สะสม) 

๒๕๕๑ - - ๑ ๑ ๖๐,๐๐๐ 

๒๕๕๒ ๑๘ ๔๖ ๓ ๓ ๒๔๐,๐๐๐ 

๒๕๕๓ ๔๔ ๔๐๒ ๕ ๔ ๕๔๐,๐๐๐ 

๒๕๕๔ ๓๘ ๖๔๘ ๑ - ๕๔๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณเงนิทุนการศึกษาที่จัดสรรสะสม (บาท) ๘ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ

ปริญญาตรี โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๔๑ ทุน จํานวน ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 
 



 
 
 

- ๓๑ - 

ระยะเวลาหลกัสูตร จํานวน
ทุน 

จํานวนเงนิทุน/เดือน จํานวน
เดือน 

จํานวน
ปี 

เป็นเงนิ 

๑. หลักสูตรทีม่ีระยะเวลา ๔ ปี ๔๐ ๕,๐๐๐ ๑๒ ๔ ๙,๖๐๐,๐๐๐ 

๒.หลักสูตรทีม่รีะยะเวลา ๖ ปี ๑ ๕,๐๐๐ ๑๒ ๖ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิน้ ๙,๙๖๐,๐๐๐ 
 

๒. เพิ่มเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนสําหรับผู้ผ่านการคัดเลือก  โควตาทุนช้างเผือก  
โดยให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ตามเสนอ  โดยให้พิจารณาปรับปรุงชื่อทุน  วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการให้ทุนใหม่  สําหรับปีการศึกษา  
๒๕๕๖  เป็นต้นไป  

 

  ๖.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                    คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕   
สืบเนื่องจากที่คณะได้ให้เงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นจํานวน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ต้ังแต่เมื่อครั้ง
ก่อต้ังคณะฯ  ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่เป็นค่าตอบแทนการทํางานในช่วงวันหยุดอันเนื่องมาจากการมี “หลักสูตร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ” และการทํางานล่วงเวลา จากเงื่อนไขดังกล่าว  ประกอบกับการพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกควบคู่กับการบริหารงานและการเงิน  ทางคณะจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การใช้งบประมาณส่วนนี้จาก “เงินสวัสดิการ” มาเป็น “เงินเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน”ซึ่งถือเป็นความ
จําเป็นที่ต้องใช้เงินงบประมาณส่วนนี้อยู่   เนื่องจากเป็นเงินรายได้ของเจ้าหน้าที่สืบต่อเนื่องกันมา  อย่างไรก็
ตามคณะเห็นว่า  งบประมาณส่วนนี้สมควรต้องสนองต่อการทํางานของคณะ  จึงได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ดังนั้น จากหลักเกณฑ์เดิมที่กําหนดให้ทุกคนได้รับเงินนี้เท่ากันอย่างถ้วนทั่ว                 
จึงเปลี่ยนเป็นการให้ตามการประเมินฯ   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

  มติท่ีประชุม : ขอให้คณะรัฐศาสตร์  พิจารณาทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในคณะ โดยปรับเปลี่ยนการกําหนดหมวดเงินสําหรับการ
จ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จากหมวดเงินรายได้ของคณะเป็นการจ่ายจาก
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ  และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มดังกล่าว ควรพิจารณาให้ตาม
ภาระงานของบุคลกรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  



 
 
 

- ๓๒ - 

 

  ๖.๕ รายงานผลการติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ  ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  สิ้นไตรมาส  ๒   

-  กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง  -  
 
 
 

  ๖.๖ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คณะบริหารศาสตร์  
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คณะบริหารศาสตร์ เนื่องจาก
คณะบริหารศาสตร์ได้ ต้ังงบประมาณสําหรับเป็นรายจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๓ คณะฯ                 
สายสังคมศาสตร์ (สมทบร้อยละ  ๑๗) จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  
อาคารดังกล่าวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างจากสํานักงบประมาณ  ทําให้งบประมาณในส่วนนี้ของ
คณะฯ ไม่ได้จ่ายตามแผนที่วางไว้  กอปรกับคณะบริหารศาสตร์มีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับรองรับการเรียนการสอนและความปลอดภัยของคณะ แต่ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้  ไม่ได้กันงบประมาณใน
แผนงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
  เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมสูงสุด  
ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน จากหมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง  เป็น หมวดค่า
ครุภัณฑ์จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะบริหารศาสตร์    
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

  ๖.๗ (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  กลับกลุ่มบริษัท  พรรณธิอร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธิ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
กับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร ด้วยกลุ่มบริษัทพรรณธิอร  มีวัตถุประสงค์สนับสนุนงบประมาณให้คณะเกษตรศาสตร์
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว  ดังนี้ 



 
 
 

- ๓๓ - 

๑. กลุ่มบริษัทสนับสนุนงบประมาณ  อบรม  พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ 
๒. คณะเกษตรศาสตร์เป็นฝ่ายถ่ายทอดความรู้ด้านสารสนเทศ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  - (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับกลุ่ม
บริษัทพรรณธิอร ด้วยกลุ่มบริษัทพรรณธิอร   
 
 

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กลับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร ดังนี้ 

ข้อ ๑   หน้าที่ ๑  บรรทัดที่ ๕  ขอให้ระบุให้ชัดเจน โดยปรับข้อความเป็น “ภายใต้
ข้อตกลงนี้” และระบุข้อความเพิ่มเติม “ทั้งนี้จะต้องไม่มีนโยบายที่ขัดแย้งกับสํานักงานสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)” 

 ๒.๑.๑  ตัดข้อความ “การเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา ” เพิ่มเติม 
ข้อความในบรรทัดสุดท้าย “ของทั้งสองฝ่าย ”  

 ๒.๑.๓  ตัดข้อความ “สามารถเดินทางและ” 
   ๒.๒.๓  ปรับข้อความไปไว้ในข้อ ๒.๒.๑  
  ข้อ ๒  เพิ่มเติมคําอธิบายในรายละเอียด ความเป็นมาของกลุ่มบริษัท พรรณอร 
  ข้อ ๓  ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน  
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้คณะเกษตรศาสตร์ประสานโครงการจัดต้ังกองส่งเสริม 

การวิจัยฯ  พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  กับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร  

 

  ๖.๘ รายงานผลการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ .)           
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑.๑  การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย    
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ให้สถาบันอุดมศึกษา  
ทั้ง ๒๓ แห่งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่าจ้างแก่พนักงานมหาวิทยาลัยนําเงินรายได้มาใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินปรับเพิ่ม
อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากไม่เพียงพอก็ขอให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี          



 
 
 

- ๓๔ - 

ในส่วนที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และหมดความจําเป็น  หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ มาดําเนินการในลําดับต่อไป   
   อย่างไรก็ตาม สํานักงบประมาณได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า  เพื่อเป็นการชดเชย
งบประมาณ ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าว 
ทดแทนแก่มหาวิทยาลัย ในรูปงบประมาณอื่น ๆ อย่างเช่น ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 
    ๑.๒ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปี
การศึกษา  ๒๕๕๖  ต่อไปได้   
   ๑.๓ รายงานสรุปการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admission)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีผู้สมัครที่ชําระ
เงินค่าสมัคร  จํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒,๑๖๙  คน  (จากจํานวนผู้กรอกใบสมัคร ๑๒๙,๕๕๐ คน)  เปรียบเทียบกับปี
ที่แล้ว  มีผู้สมัครจํานวน ๑๒๓,๒๖๑ คน   
   ๑.๔  การประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและ
อาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๕) ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปี ๒๕๕๕ ที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์ที่กําหนด ๒๕ คน (จาก ๑๐ สถาบัน) 
เนื่องจากจํานวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าที่ประมาณการไว้  และยังเหลืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรอยู่
จํานวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการขยายเวลาโดยแจ้งเวียนให้มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  เสนอชื่อนักศึกษาพร้อมทั้งหลักฐานให้ครบถ้วนตามโควตาเดิม (คือสถาบันฯละ ๕ 
คน (ตัวจริง) ตัวสํารอง ๑ คน)  โดยขยายเวลารับสมัครไปจน ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ (หมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ส่งผู้สมัคร(ครั้งที่ ๑) ไปประเทศเวียดนาม ๓ คน (ตัวจริง) ) 
   ๑.๕  แจ้งความคืบหน้ากรณี  การนําเงินรายได้ของหน่วยงานสมทบกับวงเงินรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือกับ สํานักงบประมาณแล้ว
ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่า สํานักงบประมาณจะปรับลดสัดส่วนของการสมทบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกับ
งบประมาณแผ่นดิน ลงจากยอดสมทบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาในสัดส่วนครึ่งหนึ่ง และที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะได้ทําหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์การสมทบเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยสําหรับงบลงทุน รายการผูกพันใหม่ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ จากมติที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย(ทปอ.)   
   ๑.๖ การกําหนดเงื่อนเวลาขององค์ประกอบที่คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ให้สอดรับการเปิดภาคเรียนใหม่ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) พิจารณาหาข้อสรุปเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 
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   ๑.๗   การกําหนดเงื่อนเวลาการสอบให้ใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ ให้สอดรับการ
เปิดภาคการเรียนใหม่ มอบหมายให้คณะทํางานซึ่งมี ผศ. นพ.วิชิต  ลีละศิธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว.) เป็นประธาน ดําเนินการประสานกับสภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อปรับ/เพิ่ม กําหนดการสอบให้สอดคล้องกับ 
การสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาทั้ง ๒ กลุ่ม (กลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่)   
   ๑.๘ การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  มอบให้
คณะทํางานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) รับไปดําเนินการต่อเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ (สกอ.)ต่อไป   
   ๑.๙ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนังสือถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) เพื่อให้พิจารณา ร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่  ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ในการส่งเสริมนักเรียน
ทําความดี มีคุณธรรมจริยธรรม  และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์  ให้มี โอกาสเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน  
   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติว่า การร่วมมือให้อยู่ในการพิจารณาของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา แต่การลงนามความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ถ้าเป็นข้อตกลง
ทั่วไป ไม่ผูกพันสถาบันใดก็จะลงนามให้ 
   ๑.๑๐ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)จะต้ังคณะทํางาน เพื่อหารือกับสํานัก
งบประมาณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับงานที่
เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่วยส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ประสบอยู่มาให้
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ด้วย   
   ๑.๑๑ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เห็นชอบในการนําเสนอสํานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้พนักงาน/บุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายต่างๆจากทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเทียบเคียงกับข้าราชการ ในตําแหน่งลักษณะ
เดียวกันในอนุโลม   
       ๑.๑๒ การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) วันอาทิตย์
ที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม 

๒. จากการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจําประเทศไทย (สออ.) ประเทศไทย (ASAIHL–Thailand Awards) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๒๕ เมษายน  
๒๕๕๕)   
  ๒.๑  พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นจากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย สออ.(ประเทศไทย) ประจําปี ๒๕๕๔  มี ๒ ประเภทๆ ละ ๔ สาขา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์
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อาวุโสดีเด่น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในการ
มอบรางวัล 
  ๒.๒  การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย สออ.(ประเทศไทย) ครั้งที่  ๒๘ (๙ มีนาคม  ๒๕๕๕) ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  ได้คัดเลือกบทความเรื่อง “Learning to be Responsible Sustainable 
Citizens” โดย ดร.สันต์  จันทร์สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น country Report ในนามประเทศไทย ไป
นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ  ASAIHL conference ๒๐๑๒ (วันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕)          
ที่ De La Salle University, Manila  ประเทศฟิลิปินส์  
  ๒.๓  พิจารณาเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการจากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย สออ.(ประเทศไทย) ครั้งที่ ๓๐ (กลางปี พ.ศ.๒๕๕๖)            
ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและครั้งที่ ๓๑  (ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖) ที่มหาวิทยาลัยแม่ไจ้   
  ๒.๔  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจํา
ประเทศไทย สออ.(ประเทศไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วันอาทิตย์ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 
 

  ๖.๙ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามบันทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๘๐๑ 
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ของ
รายนายกฤษณ์ ศรีวรมาศ รหัส ๔๘๑๓๔๐๐๐๑๒๑ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยผ่านมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้การรับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕  ซึ่งผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกรายดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (International Conference) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  ทั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ได้ช้ีแจงว่า
นักศึกษาและหลักสูตรฯ  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมโยธา  ฉบับที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ซึ่งหลักเกณฑ์เกือบทั้งหมดได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะนั้น  กล่าวคือ “การวัดผลและเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สําหรับหลักสูตร แบบ ๑  ต้องสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ต้องสอบผ่านวัด
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คุณสมบัติ  เสนอวิทยานิพนธ์  สอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยผลงานต้องเป็นที่ยอมรับ  ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุมและมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ” 
  อนึ่ง  เนื่องด้วยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๒ ระบุเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  สําหรับการตีพิมพ์ผลงานระดับปริญญาเอก  ต้อง
เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอนปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิชานั้น 
  ในการนี้  โครงการจัดต้ังบัณฑิตศึกษา  จึงได้ปรึกษาหารือและทําหนังสือหารือโครงการจัดต้ัง
กองกฎหมายเพื่อพิจารณาและตีความเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกรายดังกล่าว  
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ที่มีเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่ระบุตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ของประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นประกาศที่มีใช้ในขณะจัดทําหลักสูตรดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างกองกฎหมายพิจารณา 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๕  
เมษายน  ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเรื่องการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของกรณีดังกล่าว  ที่ประชุมมีความเห็นว่า 
เนื่องจากหลักสูตรระบุเงื่อนไขเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาไว้ดังนี้ 
  “ผลงานต้องเป็นที่ยอมรับ  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมและมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความไม่
น้อยกว่า ๑ เรื่อง ” 
  ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษายกเหตุว่าสามารถตีพิมพ์ผลงานในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding) ได้ 
และคณะวิชา/หลักสูตรก็เข้าใจว่าสามารถตีพิมพ์ผลงานในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding) ได้เช่นกัน  ดังนั้น
หากนักศึกษาเข้าใจโดยสุจริต  ที่ประชุมจึงเห็นควรว่า  เพื่อเป็นการเยียวยาและยังประโยชน์ให้กับนักศึกษา   
จึงเสนอให้เรื่องอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของรายดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ของรายนายกฤษณ์  
ศรีวรมาศ  รหัส ๔๘๑๓๔๐๐๐๑๒๑ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งนักศึกษาดําเนินการให้ถูกต้องตาม

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
ของหลักสูตร  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้สําเร็จการศึกษา 
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  ๖.๑๐ แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย   
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ความคืบหน้ากรณีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับ
อัตราค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นําเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธํารงเวช) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งวันที่ ๓  พฤษภาคม  
๒๕๕๔  เรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้ดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติดังกล่าวแล้วนั้น 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณให้
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๓  แห่งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่าจ้างแก่พนักงานมหาวิทยาลัย นําเงินรายได้มาใช้จ่าย
เพื่อเป็นเงินปรับเพิ่มจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  หากไม่เพียงพอก็ขอให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี  ในส่วนที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และหมดความจําเป็น  หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มาดําเนินการในลําดับต่อไป  ทั้งนี้สํานักงาน
งบประมาณได้แจ้งอย่างไม่ เป็นทางการว่าเพื่อเป็นการชดเชยงบประมาณในส่วนที่ ไม่ได้รับจัดสรร                
สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวทดแทนแก่มหาวิทยาลัยในรูปงบประมาณอื่นๆ  
อย่างเช่น ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

๖.๑๑ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              
ครั้งที่๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการประเมินตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๒ ตัว
บ่งชี้และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้         
ก่อนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและคณะ  
  ในการนี้งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่ควรนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑. สรุปผลการดําเนินงาน 
๑ .๑ คณะที่ส่งข้อมูลไม่ครบทําให้ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ 

ประกอบด้วย วิทยาเขตมุกดาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
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   ๑.๒ คณะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดตัวบ่งชี้และการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
  ๒. สิ่งที่คณะควรดําเนินการจัดเตรียมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เกณฑ์ข้อที่ ๓  
  ๑. จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)จํานวน ๒๐ หลักสูตร        
มีเพียง ๑ หลักสูตรที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนั้นขอให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีการเปิดสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานและรายงานผลการดําเนินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
  ๒. จํานวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ที่อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ลาออก
หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง มี ๒ คณะ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๓ หลักสูตร (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(การปกครอง) รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาเขตมุกดาหาร 
จํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาศาสตราบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบัญชีบัณฑิต) ทั้งนี้คณะควรดําเนินงานให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สําหรับคณะที่มีการประเมิน
ภาควิชาควรดําเนินการก่อนภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
   อาจารย์ประจําหลักสูตร ซ้ํากับหลักสูตรอื่น ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ซ้ํากับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ควรดําเนินการก่อนภายในวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  

    ๒)ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปีการศึกษา ๒๕๔๘  
กําหนด จํานวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์ ๒ หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
(พัฒนบูรณการศาสตร์)และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๒ หลักสูตร คือ              
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขอให้คณะเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
ทั้งคณะควรดําเนินงานให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  

         ๓) สําหรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานปีการศึกษา ๒๕๔๘ ใช้รายงาน 
ผลตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๗ ซึ่งกําหนดให้หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรภายใน ๓๐ วันหลังสิ้น
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ในวันตรวจประเมินไม่พบเอกสารหลักฐานของบางหลักสูตรขอให้คณะจัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูลให้ครบถ้วนในวันประเมินภาควิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์ข้อที่ ๖ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ใน
การตรวจสอบพบว่าบางรายวิชาไม่มีผลประเมิน ดังนั้นจึงขอให้คณะตรวจสอบรายวิชาและยืนยันรายวิชาที่ต้อง
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น 
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การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ กําหนดส่งผลการ
ตรวจสอบข้อมูลกลับมายังงานประกันคุณภาพภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อที่งานทะเบียนและสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙.๓ -๒.๙.๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ควรดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑.การนับผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ 
การนับผลงานนักศึกษาในปีปัจจุบัน นักศึกษาที่จบระหว่างปีการศึกษาหรือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วที่
มีดารตีพิมพ์ในปีการศึกษานั้นๆ 
  ๒.จัดทําสรุปรายชื่อเจ้าของบทความ รหัสนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ 
ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้นให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาของการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๓.สําเนา วารสารวิชาการ ควรประกอบด้วย วันที่ เล่มที่ ปีที่ตีพิมพ์ ทั้งนี้บทความต้องเป็น
บทความฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจัดทํารายงานต้องเป็นผู้ทรงนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ควร
ดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  ๑.จัดทําสรุปรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ ประกอบด้วยช่ือ
เจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและค่าน้ําหนักของแต่ละ
บทความ สําหรับผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ควรระบุช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่
เผยแพร่ ช่ือสถานที่ จังหวัดที่เผยแพร่และระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐานและค่าน้ําหนักของแต่
ละผลงานให้ตรงตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยและคณะตกลงร่วมกันในการเก็บข้อมูล 
  ๒.จัดทําแถบป้ายอ้างอิงเอกสาร(Index) ระหว่างใบสรุปรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารย์ให้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐาน 
  ๓.การกําหนดค่าน้ําหนักของผลงาน คณะควรสําเนาหน้าเอกสารในฐานข้อมูลหรือรายชื่อ
ประกาศของ สมศ.หรือในฐานข้อมูล TCI หรือในฐานวารสาร SJR,ISI,Scopus เป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมินค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ควรดําเนินเตรียมการ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  ๑.สําหรับงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรระบุเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ และมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงาน/องค์กรที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน และนําเสนอข้อมูลตามปีที่มหาวิทยาลัยและ
คณะตกลงร่วมกันในการเก็บข้อมูล 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๑ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ควรดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้  
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  ๑.ควรระบุ/อธิบายลักษณะการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน และหรือการวิจัยให้
ชัดเจนในใบสรุปเรื่อง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
  ๒.คณะควรสรุปประเด็นของการบูรณาการการบริการวิชาการ ควรนําเสนอการบูรณาการทั้ง 
๒ ประเด็น คือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย โดยโครงการที่บูรณาการต้องบูรณาการให้แล้วเสร็จในปีที่
ประเมิน 
  ๓.กรณีการตรวจหลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ควรเขียน
อ้างถึงในหัวข้อแผนการสอน มคอ.๓ (เฉพาะในหลักสูตรที่เข้า TQF)ในรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๒ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก ควรดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  ๑.ควรนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการให้ครบถ้วนตามกระบวนการคุณภาพ PDCA 
ตามเกณฑ์ประเมิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  ๒.การนําเสนอการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีร้อยละ ๘๐ (ไม่ใช่การประเมินผลของการ
ทําโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่) ควรนําเสนอแผนของโครงการที่สอดคล้องกับแผนประจําปี/แผนกลยุทธ์
ที่หน่วยงานกําหนดไว้ในช่วงปีการประเมิน และมีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดการประเมินที่สอดคล้องกับการ
บรรลุตามแผนประจําปี 
  ๓.นําเสนอผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ที่จัดทําโดยผู้นํา หรือสมาชิกของชุมชน 
หรือองค์กรที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์และความเข้มแข็งของชุมชน/องค์กร 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรดําเนินการเตรียม
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑. ควรนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการให้ครบถ้วนตามกระบวนการคุณภาพ PDCA 
ตามเกณฑ์ประเมิน 
  ๒. การนําเสนอการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีร้อยละ ๘๐ (ไม่ใช่การประเมินผลของ
การทําโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่) ควรนําเสนอแผนของโครงการที่สอดคล้องกับแผนประจําปี/แผนกล
ยุทธ์ที่หน่วยงานกําหนดไว้ในช่วงปีการประเมิน และมีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดการประเมินที่สอดคล้องกับ
การบรรลุตามแผนประจําปี 
 ๓. ควรนําเสนอรายงานสรุปผล 

 

  มติท่ีประชุม :  รับทราบ  
  
 

  ๖.๑๒ การจดัหารถบัสโดยสารเพื่อเปน็รถสวัสดิการ รบั-ส่ง บุคลากร  
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดหารถบัส

โดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการรับ-ส่ง บุคลากร ด้วยปัจจุบันงานยานพาหนะ กองกลาง มีรถบัสโดยสารใช้งานใน
ส่วนกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๕ คัน จําแนกเป็น รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง 
จํานวน ๒ คัน รถโดยสารปรับอากาศขนาด ๖๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน รถบัสโดยสารพัดลม ขนาด ๔๕ ที่นั่ง 








