
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

        ผู้มาประชุม  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๓. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นางนัยนา บัวเขียว กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๒. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.วสุ อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๗. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายทรงพล อินทเศียร กรรมการ 
๑๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นายต๊ิก แสนบุญ กรรมการ 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 



 
 
 

- ๒ - 

๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ
เลขานุการ 

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

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี ติดราชการ 
๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ติดราชการ 
๓. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ ติดราชการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์  

๓. รก.หัวหน้างานประกันคุณภาพและงานติดตาม 
ประสิทธิผลงาน 

นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา 

๔. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑ การเขา้ร่วมพิธีไหวค้รู ประจาํปกีารศึกษา  ๒๕๕๕ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕         

โดยเรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี            
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

หน้า  ๑๗  บรรทัดที่  ๔ -๖   แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้ดําเนินการตามความเห็น
ของโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ไปพลางก่อน  ทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน และให้ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ  หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



 
 
 

- ๓ - 

หน้า ๑๘  บรรทัดที่ ๑ – ๓  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับ 
แก้ไขรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบบันทึกความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป          
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรคณะ
รัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมขอให้คณะรัฐศาสตร์  
พิจารณาทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในคณะ               
โดยปรับเปลี่ยนการกําหนดหมวดเงินสําหรับการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จาก
หมวดเงินรายได้ของคณะเป็นการจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ และการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มดังกล่าว ควรพิจารณาให้ตามภาระงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง นั้น 

 ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
โดยแบ่งอัตราค่าตอบแทน เป็น ๒ ลักษณะ  คือ  

๑. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแก่บุคลากร(Work Performance              
รายเดือน) กําหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑)  อัตราค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ๕๐๐ บาทต่อเดือน สําหรับบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน และมาปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า ๑๖ วันทําการต่อเดือน 
  (๒)  อัตราค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ๓๐๐ บาทต่อเดือน สําหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานสายไม่
เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า ๑๖ วันทําการต่อเดือน 
  (๓ )  อัตราค่าตอบแทนการปฏิ บั ติงานบุคลากรเพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
วันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

      หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  
- เป็นบุคลากรของคณะที่มีระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือนต่อรอบการ

ประสิทธิภาพเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
-  เป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินประสิทธิภาพเพื่อเลื่อน

เงินเดือน ต้ังแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้งด้านคุณภาพและปริมาณงาน และได้ค่าคะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖๐ คะแนน 
          - เป็นบุคลากรที่คณบดีได้มอบหมายภาระงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ภาระงานเชิงพัฒนา

(พัฒนาหน่วยงาน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง) ภาระงานรอง และภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณบดีได้มอบหมายให้รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  



 
 
 

- ๔ - 

(ผลการประเมินรอบ ๖ เดือน) กําหนดให้จ่ายตามรอบการประเมินประสิทธิภาพเพื่อเลื่อนเงินเดือน (๖ เดือน) 
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (๑) เป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณงาน อัตรา ๓,๐๐๐ บาท  
  (๒) เป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับดีมาก และทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณงาน อัตรา ๒,๐๐๐ บาท  
  (๓) เป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับดี และทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณงาน อัตรา ๑,๐๐๐ บาท 
  (๔) เป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับพอใช้ และทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณงาน อัตรา ๕๐๐ บาท 
  (๕) บุคลากรที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต้องปรับปรุง ไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์             
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
  ๑. ควรปรับชื่อประกาศให้เหมาะสมกับเนื้อหาในประกาศ โดยแยกประกาศเป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนของบุคลากรและส่วนของนักศึกษา 

๒. ควรปรับปรุงเนื้อหาในประกาศให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ เช่น หน้า ๒ ข้อ ๔.๑.๔ (๔) (๕) ผลการประเมินในระดับพอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ควรได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่ม 

๓. ควรระบุรอบในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ระบุว่าต่อ
เดือน หรือต่อรอบการประเมิน เป็นต้น 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะปรับแก้ไขประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได้รับการ

จัดสรรเบื้องต้น    
  นางนัยนา  บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาสรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น ตามมติที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี



 
 
 

- ๕ - 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เบ้ืองต้น เป็นเงิน ๖๐๖,๒๘๐,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้น จากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เป็นเงิน  ๘,๓๓๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙  (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท) 

โดยจําแนกตามประเภทรายจ่ายต่างๆ ได้ดังนี ้

งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๖ เพิ่ม - ลด จากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ประเภทรายจ่าย 

จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร ๒๐๒,๕๕๐,๘๐๐ ๓๓.๔๑ ๑๔,๑๙๗,๒๐๐ ๗.๕๔ 

๒. งบดําเนินงาน ๖๕,๔๖๐,๖๐๐ ๑๐.๘๐ -๕,๐๔๓,๐๐๐ -๗.๑๕ 

๓. งบลงทุน ๑๓๑,๕๑๓,๒๐๐ ๒๑.๖๙ -๑๐,๘๔๙,๕๐๐ -๗.๖๒ 

๔. งบเงินอุดหนุน ๒๐๖,๗๕๕,๗๐๐ ๓๔.๑๐ ๑๐,๐๓๑,๖๐๐ ๕.๑๐ 

รวมท้งสิน้ ๖๐๖,๒๘๐,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘,๓๓๖,๓๐๐ ๑.๓๙ 

หมายเหต ุ

รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย 

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นเงิน ๑๐๖,๕๗๖,๓๐๐   บาท 
- เงินอุดหนุนการผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม เป็นเงิน    ๓,๒๙๓,๖๐๐    บาท 
- เงินอุดหนุนเพื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ 

เป็นเงิน   ๒๒,๘๑๘,๘๐๐  บาท 

- เงินอุดหนุนการวิจัย เป็นเงิน ๑๓,๔๖๙,๐๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนสําหรับโครงการบริการวิชาการ เป็นเงิน ๑๗,๐๑๔,๒๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน ๗,๙๖๓,๓๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๕,๔๐๕,๒๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบทและแนะแนวทาง
การศึกษา 

เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรบันักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากําลังคนด้าน  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในประเทศ/สําหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

เป็นเงิน ๑,๔๗๒,๒๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน ๒๒๑,๑๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเงิน ๒,๒๕๓,๐๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป็นเงิน ๓,๕๒๙,๐๐๐ บาท 



 
 
 

- ๖ - 

ดังนั้น หากนําเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรไปรวมกับงบบุคลากร และนําเงินอุดหนุนเพื่อการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ไปรวมกับงบลงทุนแล้ว จะทําให้อัตราส่วนของงบบุคลากร 
และงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ ๕๐.๙๙ และร้อยละ ๒๕.๔๖ ตามลําดับ 
โดยงบเงินอุดหนุน จะคงเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๒.๗๖ 

โดยจําแนกตามผลผลิตต่างๆ ได้ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๖ 
เพิ่ม - ลด จากปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ผลผลิต 

จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

๑. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๗๔,๒๔๑,๖๐๐ ๑๒.๒๕ -๒๔,๕๓๑,๕๐๐ -๒๔.๘๔ 

๒. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๙๙,๘๔๐,๕๐๐ ๑๖.๔๗ ๑,๙๑๓,๘๐๐ ๑.๙๕ 

๓. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๔๑,๖๒๘,๓๐๐ ๕๖.๓๕ ๔๒,๘๒๑,๖๐๐ ๑๔.๓๓ 

๔. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๔๖,๑๑๒,๔๐๐ ๗.๖๑ -๑๔,๔๕๒,๘๐๐ -๒๓.๘๖ 

๕. ผลงานการให้การบริการวิชาการ ๑๗,๐๑๔,๒๐๐ ๒.๘๑ -๑,๒๙๓,๖๐๐ -๗.๐๗ 

๖. ผลงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ๗,๙๖๓,๓๐๐ ๑.๓๑ -  ๑,๙๖๒,๒๐๐.๐๐  -  ๑๙.๗๗    

๗. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ๗,๗๓๗,๔๐๐ ๑.๒๘ ๑,๖๐๙,๐๐๐ ๒๖.๒๕ 

๘. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๕,๗๓๙,๕๐๐ ๐.๙๕ -๑,๕๕๑,๘๐๐ -๒๑.๒๘ 

๙. โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี 

๒๒๑,๑๐๐ ๐.๐๔ ๑,๘๐๐ ๐.๘๒ 

๑๐. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

๒,๒๕๓,๐๐๐ ๐.๓๗ ๒,๒๕๓,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๑. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

๓,๕๒๙,๐๐๐ ๐.๕๘ ๓,๕๒๙,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐๖,๒๘๐,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘,๓๓๖,๓๐๐ ๑.๓๙ 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

มติ ท่ีประชุม  : เห็นชอบกรอบงบประมาณประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๖               

ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในเบื้องต้น และให้กองแผนงานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณในส่วน
เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มกับสํานักงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นจํานวนมาก และไม่สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา 

 

๔.๒ ขออนุมัติปรบัลดค่าเทอมสําหรับชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก  
                          -วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งถอนเรื่อง - 



 
 
 

- ๗ - 

๔.๓ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์  

นายทรงพล  อินทเศียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ โดยคณะมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ
คณะศิลปศาสตร์ให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ความชํานาญในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้บุคลากรของคณะนําองค์ความรู้ที่
ได้จากการทําวิจัยมาใช้ประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบตามภาระและ
พันธกิจของคณะ จึงเสนอประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากงบประมาณเงินรายได้โดยเพิ่มชุดโครงการวิจัยและกําหนดให้ตีพิมพ์บทความวิจัย  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและมอบโครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป 
 
 

๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบทความ          
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕   
  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลป
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ อันเป็นนโยบายและภารกิจ
สําคัญของคณะที่มุ่งเน้นสนับสนุนบุคลากรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานและการประกันคุณภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ จึงเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจ่ายค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์               
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเพิ่มค่าตอบแทนทั้งในกรณีที่เป็นผู้เขียนที่ปรากฏเป็นชื่อแรกของบทความที่ตีพิมพ์และกรณีที่
เป็นผู้ร่วมเขียนบทความที่ตีพิมพ์  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -(ร่าง )ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและมอบโครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 
 



 
 
 

- ๘ - 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ากระแสไฟฟ้า ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๔ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีการลดค่า FT ลงและเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าไฟฟ้าฐานตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าไฟฟ้าฐาน (๒) ค่าไฟฟ้า ผันแปร หรือ “ค่าเอฟที” 

การปรับปรุงอัตราค่ากระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกระทบต่ออัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลให้อัตราค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น จึงจําเป็นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ขอเปลี่ยนแปลง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า  
ภายในมหาวิทยาลัย ใหส้อดคล้องกับประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 

อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย และให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม กองแผนงาน และกองคลัง ตรวจสอบการจ่ายค่าไฟฟ้าของทุกคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้อง          
และเป็นปัจจุบัน 

 
 

๔.๖  การออกแบบห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา   
   - โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งถอนเรื่อง - 
 
 

๔.๗  การใชพ้ื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการใช้

พ้ืนที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุมชนราชธานี
อโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทําสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การดําเนินวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนจริง โดยใช้ช่ือเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 



 
 
 

- ๙ - 

โดย “มหาวิทยาลัย” ตกลงให้ “ชุมชน” ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๒ ไร่ 
สําหรับครัวเรือนต้นแบบ ๒๐ ครัวเรือน (ประมาณ ๑๐๐ คน) ครัวเรือนละ ๖ ไร่ ตามบันทึกข้อตกลงชุมชน
ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่มีกําหนด ๕ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และขอนําเสนอประเด็นข้อเท็จจริง ดังนี้ 

๑. ปัจจุบันชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงใช้พ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างและอาคารรวมถึงพื้นที่สําหรับด้าน
การเพาะปลูกจํานวนประมาณ ๒๒๘,๑๒๖ ตารางเมตร หรือประมาณ ๑๕๒.๕ ไร่ ประกอบด้วย 

ก) อาคารพักรับรองสมนะ เพื่อให้เป็นที่ทํางานและที่พักของสมณะโพธิรักษ์และปัจฉา
สมณะที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน พ้ืนที่ประมาณ ๓๖ ตารางเมตร 

ข) ห้องน้ําต้นไม้ เพื่อเป็นห้องน้ําสําหรับสมณะ ห้องน้ําชาย ๑ ห้อง หญิง ๑ ห้อง พ้ืนที่
ประมาณ ๒.๒๕ ตารางเมตร 

ค) อาคารที่พักนักศึกษา ใช้เป็นที่พักอาศัยของนักศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงที่พักอาศัยใน
ชุมชน พ้ืนที่ประมาณ ๓๒๒ ตารางเมตร 

ง) อาคารท่ีพักนักศึกษาหญิง(บ้านขาว) ใช้เป็นที่พักอาศัยนักศึกษาหญิงที่มาเข้าค่าย ทํา
กิจกรรมในชุมชน พ้ืนที่ประมาณ ๒๗๖ ตารางเมตร 

จ) อาคารที่พักนักศึกษาหญิง(บ้านแดง) ใช้เป็นที่พักอาศัยนักศึกษาสาขาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พักในชุมชน พ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร 

ฉ) อาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นห้องเรียนของนักศึกษาสาขาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่
พักของนักศึกษาหญิงที่มาเขา้ค่ายทํากิจกรรมชุมชน พ้ืนทีป่ระมาณ ๕๖๗ ตารางเมตร 

ช) ห้องอาบน้ําและห้องสขุาหอพักชาย ๔ ห้อง พ้ืนที่ประมาณ ๙ ตารางเมตร  
ซ) ห้องอาบน้ําและห้องสุขาหอพักหญิง ๑๐ ห้อง พ้ืนที่ประมาณ ๙๐ ตารางเมตร 
ฌ) ห้องสุขาบ้านแดง ๒ ห้อง พ้ืนที่ประมาณ ๖ ตารางเมตร  

๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  

๓. บันทึกข้อตกลงได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
๔.ข้อตกลงใน MOU มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่ ๔๒ ไร่ สําหรับครัวเรือน ๒๐ ครัวเรือน (ประมาณ 

๑๐๐) ครัวเรือนละ ๖ ไร ่ระยะเวลา ๕ปี (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ให้ความเห็นชอบการเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายความร่วมมือ        
ในการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของชุนชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา รวบรวม         
ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และ 
ควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 

- ๑๐ - 

๔.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีด้วยนายทองลา กลางนอก 
ประธานชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ
ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามหนังสือ ที่ชฝพ.๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยอ้างตามที่
มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ัง “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”               
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝน
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยสัญญาดังกล่าว มีอายุ ๕ ปี พร้อม
ทั้งจัดทําข้อมูลผลการดําเนินการในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ทางชุมชนฯวางแผนที่จะดําเนินการ
ต่อไปในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาฉบับต่อไป ดังนี้ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
๒. โครงการบูรณาการระหว่างโครงการของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิธี 

ดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยอาจารย์
ใจเพชร กล้าจน 

๓. โครงการบริการวิชาการ “การดูแลสุขภาพพึ่งพาตนตามแนวทางการแพทย์ทางเลือกวิถี 
ธรรม” (อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อ
การพ่ึงพาตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผศ.ดร.บรรชา บุดดาดี และอาจารย์ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ)   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

     -  ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีการดําเนินการในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ทางชุมชนฯวางแผนที่จะดําเนินการต่อไปใน
อนาคต เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาต่อสัญญาฉบับต่อไป  

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๗    
 

๔.๙  หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรติ
นิยมเป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ความเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี นั้น เนื่องจาก มีกรณีที่เสนอขอเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งกอง
บริการการศึกษาได้ประมวลเหตุผลมานําเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้ 



 
 
 

- ๑๑ - 

๑. การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
การเทียบโอนรายวิชาและเสนอขออนุมัติเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ มลีักษณะดังนี้ 

  ๑.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาโครงการพิเศษได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตราย 
วิชาในชั้นปีที่ ๑ จากคณะจํานวนเกิน ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒ นักศึกษานําผลการเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ (UMAP) มาเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

๑.๓ นักศึกษาโครงการพิเศษสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอีกครั้ง ในระบบการรับเข้าศึกษาภาคปกติ
และนําผลการเรียนที่เคยศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

๒. ได้รับสัญลักษณ์ W 
นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาของภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาด้วย 

เหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากมีอาการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นๆที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 
๓. มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  

นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอันเนื่องมาจากกรณี
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจาก มีอาการป่วย และหรือ
ประสบอุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษาเวลานาน หรืออื่นๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 
  ๓.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทย
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Greater Mekong Subregion:GMS) หรือร่วมโครงการทางการศึกษาอื่นๆ 
  โดยเหตุผลในข้อ ๑ (๑๑-๑.๓) ข้อ ๓ (๓.๒) ได้เคยมีมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ส่วน
เหตุผลอ่ืนๆเป็นการเสนอแนวทางเพิ่มเติมที่ได้รับจากการประมวลข้อคิดเห็นของนักศึกษา   อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยรองรับตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔  เรื่องการเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มติที่ประชุม ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขโดยระบุเหตุผลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม โดยนําแนวทางการพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม กรณีพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประกอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง /๒. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ ในการขออนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยม กรณีพิเศษสําหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับฯและจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไป    
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินยิมเป็นกรณีพิเศษ 
  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา นํากลับไปพิจารณาการเขียน (ร่าง) 

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุกกรณี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 



 
 
 

- ๑๒ - 

๔.๑๐  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๑๖.๒/ว๙๔๐๔ ลงวันที่-พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย –กัมพูชา ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีเป็น ๑ ใน ๗ จังหวัดทั่ว
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยพ้ืนที่ในเขตอําเภอน้ํายืนและอําเภอน้ําขุ่นมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
จังหวัดพระวิหาร ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพระวิหารได้ดําเนินไปด้วยดีนับต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการพบปะหารือกับจังหวัดพระวิหาร
ในวาระสําคัญต่างๆ ดังนี้ 

๑. การหารือในระดับทวิภาคีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
พระวิหาร ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในคราวที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรนานาชาติกับจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
สุนีย์ แกรนด์ 

๒. การประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดพระวิหารเมื่อ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงแรมดุสิตา ปาร์ควิว จังหวัดอุบลราชธานี 

๓. การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

ในการพบปะหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร 
ทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการดังกล่าว มีประเด็นสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ได้แก่           
การส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา และ การ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน ณ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า เพื่อเป็นการสานต่อข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าวจังหวัดขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 

จังหวัดฯขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ เนื่องจากโครงการ
สนับสนุนการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ดี เป็นความต้องการของประเทศกัมพูชา
อย่างมาก 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

      - จังหวัดขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา  
 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ 

ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และ
ให้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชา จํานวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาการ
สนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ
การศึกษาและรับทุนต่อไป 



 
 
 

- ๑๓ - 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒)  

นางสาวสิริพัฒถ์  ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบัณฑิตศึกษา               
กองบริการการศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้
ตรวจทานตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(ครั้งที่ ๑๒) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการ
สําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน  
๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๑๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้ 

- สาขาวิชา เคมี      จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ    จํานวน ๒ คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา ฟิสิกส ์      จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน ๖ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
  - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน ๒ คน 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน ๖ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
  - สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน ๑ คน 
  - สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จํานวน ๑ คน 
  - สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน ๒ คน 
  - สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน ๒ คน 
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา ฟิสิกส ์      จํานวน ๑ คน 
๒. คณะบริหารศาสตร ์   จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
  - สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน ๑ คน 
๓. คณะรัฐศาสตร ์   จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
  - สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน ๑ คน 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๒๒ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน ปริญญาเอก จํานวน ๓ คน  

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบข้อบังคับเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระบุวันที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 
 
 

- ๑๔ - 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๒๒ คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป  
 
 
 

๔.๑๒ คา่ธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบตักิารรับโอน การโอนย้าย และ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญา   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๑ การรับโอน การโอนย้ายและการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา ได้กําหนดให้มีการจัดทําประกาศที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมที่จะต้องชําระ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการและการจัดการรวมทั้งการให้บริการที่เป็นไปในทาง
เดียวกันและเป็นไปตามข้อบังคับ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในการกําหนดการดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเสนอค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑.ค่าธรรมเนยีม 
 ๑.๑ ค่าธรรมเนียมการขอยื่นคําร้องขอโอนย้ายสถาบัน ขอย้ายคณะ ขอย้ายสาขา

วิชาเอก และขอเทียบโอนรายวิชา ครั้งละ ๑๕๐ บาท 
 ๑.๒ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยรับโอนเข้าศึกษาจากสถาบันอื่น  

๕๐๐ บาท 
 ๑.๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 
  ๑.๓.๑ เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น 
   ๑.๓.๑.๑ รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท 
   ๑.๓.๑.๒ รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 
  ๑.๓.๒ เทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ๑.๓.๒.๑ รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท 
   ๑.๓.๒.๒ รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท 
 ๑.๔ ค่าธรรมเนียมการยื่นคําร้องหลังกําหนด (ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ) วันละ ๕๐ บาท 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ วัน    
   ๑.๕ นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
เทียบโอนรายวิชา   
  ๒. การจัดสรรค่าธรรมเนียม 
   ๒.๑ ค่าธรรมเนียมข้อ ๑.๑,๑.๒ และ ๑.๔ จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ๑๐๐% 
   ๒.๒ ค่าธรรมเนียมข้อ ๑.๓ จดัสรรให้ มหาวิทยาลัย ๓๐% จัดสรรให้คณะเจ้าของ
รายวิชา 
 



 
 
 

- ๑๕ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการ

เรียนระดับปริญญา   
 

มติท่ีประชุม : ให้กองบริการการศึกษาทบทวนการกําหนดค่าธรรมเนียม การจัดสรร และ

แนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ให้มีความเหมาะสมตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม โดยหารือร่วมกันกับคณบดีของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

 
 

๔ .๑๓  การรับรองการสํา เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนักศึกษา             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ราย   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรับรองการสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ราย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๑๓ การเตือน ภาวะรอพินิจ และการถูกถอนชื่อออก        
โดยข้อ ๕๓ ได้ระบุว่า “ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง ๒.๐๐ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษาต่อไปแต่ไม่เกิน ๒ เท่าของ
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติหรือยื่นคําร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็นการสิ้นสภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ” และหมวดที่ ๑๖ เรื่อง การลา และการพ้นสภาพนักศึกษา ข้อ ๖๔.๕ ระบุไว้ว่า “นักศึกษาจะพ้น
สภาพนักศึกษาเมื่อ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และหรือได้รับอนุมั ติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จํานวน ๑ รายคือ นางสาวปิยะฉัตร  
สาระวงศ์ รหัสนักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ ได้ขออนุปริญญา และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรองการสําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕  

นางสาวปิยะฉัตร  สาระวงศ์ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๗ 
แต่ผลการเรียนยังไม่ครบเนื่องจากยังมีรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ซึ่งงานทะเบียนฯได้ติดตามเกรดที่ค้างและ
คณะได้ดําเนินการแก้ไขเกรดของนักศึกษาเรื่อยมาจนครบเมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ (ในภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๔) เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เริ่มศึกษาจนกระทั่งเกรดตัวสุดท้ายได้รับการแก้ไขแล้วใช้ระยะเวลา ๙ ปี
การศึกษา  แต่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
เหตุผลที่นักศึกษาไม่ถูกประกาศพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับการแก้ไขครบทุก
รายวิชา ลําดับเหตุการณ์ ดังนี้     

- ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๙ นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่รักษาสถานภาพ 
นักศึกษา     

- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ นักศึกษาทําเรื่องขอคืนสถานภาพ  แต่การขอคืนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเนื่องจากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ กําหนดที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเกิน ๒ ปีการศึกษา              
งานทะเบียนฯจึงได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีพิจารณา และอธิการบดีอนุมัติให้คืนสถานภาพได้เมื่อ วันที่ ๒๙  



 
 
 

- ๑๖ - 

เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนั้นนักศึกษายังมีรายวิชาที่ค้างผลการเรียนอยู่ ๙ รายวิชา (ส่งผลการเรียนแล้ว ๒ 
รายวิชา เหลืออีก ๗ รายวิชายังไม่ส่งผลการเรียน) และนักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนอีกแล้ว 

         -  ระยะเวลาที่ใช้การศึกษาของหลักสูตรคือ ๘ ปีการศึกษา นักศึกษาจะหมดระยะเวลาใน
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ (วันสุดท้ายที่คณะต้องรับรองการสําเร็จการศึกษา  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  
(ตามปฏิทินการศึกษา) แต่ไม่สามารถรับรองได้เนื่องจากผลการเรียนยังไม่ครบ 

         -  วันที่ ๔ และ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ คณะส่งผลการเรียนที่ค้างทั้งหมดโดยเป็นรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนใน ภาค ๑/๒๕๔๖ จํานวน ๕ วิชา  และภาค ๒/๒๕๔๖  จํานวน ๒ วิชา 

        -  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ด้วยเกรด
เฉลี่ยสะสม ๑.๘๒   

ความล่าช้า เนื่องจากการแก้ไขผลการเรียนที่ต้องตรวจสอบและติดตามเพราะเป็นผลการเรียน
ที่ค้างนานหลายปีการศึกษา การค้นหาเอกสารหลักฐานการสอบหรืองาน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา 
เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณา  
  ดังนั้น การพิจารณาวันที่รับรองการสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนางสาวปิยะฉัตร 
สาระวงศ์ รหัสนักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ ควรเป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นวันที่นักศึกษาขอคืน
สถานภาพ ซึ่งเมื่อนักศึกษารับคืนสถานภาพแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะเรียนครบแล้ว แต่รอผลการเรียนที่ยัง
ค้างอยู่ 
ประเด็นเพื่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  การรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนางสาวปิยะฉัตร สาระวงศ์ รหัส
นักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนางสาวปิยะฉัตร           

สาระวงศ์ รหัสนักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และให้กองบริการการศึกษา ประสานกับ
โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑  การลงนามปฏิญญาสงขลา  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การลงนามปฏิญญาสงขลา 

เนื่องด้วยปฏิญญาสงขลา ได้รับการนําเสนอและลงนามร่วมกันในการประชุมวิชาการในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ “สงขลานครินทร์เกมส์” เรื่อง “มหาวิทยาลัย:สรวงสวรรค์แห่งการกฬีา 
ผสานพลังงานสร้างสุขเพื่อชุมชน” ในวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้               
มีสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามปฏิญญาสงขลา จํานวน ๕๗ สถาบัน และมีสาระสําคัญดังนี ้



 
 
 

- ๑๗ - 

“ปฏิญญาสงขลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน มหาวิทยาลัยในฐานะ
ส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการกีฬาและการออกกําลัง
กาย และเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙ 
“สงขลานครินทร์เกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ขอให้คํามั่นร่วมกันว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนและสังคม โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา และ
การออกกําลังกายกับมหาวิทยาลัย 

๒. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในกิจกรรมด้านกีฬาและการออก 
กําลังที่จัดไว้สําหรับเป็นสถานที่เล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้แก่ชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและการออกกําลังกาย 
๔. จัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาผ่านรายวิชาหรือกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีส่วนช่วยใน
การเสริมสร้างสุขภาพของชุมชน 

มีมหาวิทยาลัยและสถาบัน จํานวน ๕๘ สถาบัน ที่ร่วมกันดําเนินการในการนําปฏิญญานี้ไป
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ” 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-  การลงนามปฏิญญาสงขลา 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 

๕.๒  การจัดประชุมวิชาการ The 24rd Annual Meeting of the Society for 
Biotechnology International Conference on Green Biotechnology :Renewable 
Energy and Global Care 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพกําหนดจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติประจําปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔ (The 24rd Annual 
Meeting and International Conference on Biotechnology,TSB 2012) ภายใต้หัวข้อ Green 
Biotechnology :Renewable Energy and Global Care โดยกําหนดจัดการประชุมในวันที่ ๒๙-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโนโลยีชีวภาพระหว่างสมาชิกฯนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา ผ่านการนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ในระดับนานาชาติ  



 
 
 

- ๑๘ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๑. ขอเชิญและแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจําปีของสมาคม

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔   
๒. กําหนดจัดประชุมในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 

๕.๓ รายงานประจําปี คณะวิทยาศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ นาํเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการ 

จัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานกิจการของคณะ และเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสู่สาธารณชนดังนั้นคณะฯจึงขอนําเรียนผลการดําเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานในปีต่อๆไป  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานประจําปี ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

๕.๔ สรุปประเด็นสําคัญของการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมือง
ท่ีตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๒  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปประเด็นสําคัญ
ของการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมืองที่ ต้ังอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์          
ครั้งที่ ๒  ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของจังหวัดมุกดาหารเมืองฉงจั่ว ในการ
ประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมืองที่ต้ังอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ ครั้งที่  ๑  
ระหว่างวันที่  ๗-๙  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง  ประเทศจีน  สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายจีนแล้วมีผู้แทนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและนักวิชาการ จาก ๗ ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า  
มาเลเซีย  และบรูไน โดยในส่วนของไทย  นอกจากรักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และคณะผู้แทน
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม ได้แก่จังหวัดมุกดาหาร (ในฐานะที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ
เมืองฉงจั่ว) นําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหาร  และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งผู้จัดเชิญให้มาเสนอความเห็นในการ
ประชุม 
 



 
 
 

- ๑๙ - 

๑. วัตถุประสงค์/ภาพรวมของการประชุม 
๑.๑  เป็นเวทีที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้จัดงานฯ ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  กล่าวถ้อยแถลง 

เสนอแนะข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ  เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ของเมืองต่างๆที่ต้ังอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ (เส้นทางถนนและรถไฟที่เชื่อมระหว่างจีนตอนใต้
กับประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมถึงเส้นทาง R9 และ R12 ที่เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน) โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับศักยภาพ ความสําคัญ และโอกาสทาง
เศรษฐกิจของระเบียบเศรษฐกิจฯ และประเทศหรือเมืองต่างๆ ที่ต้ังอยู่บนระเบียงฯ และความจําเป็นในการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ผ่านแดนของสินค้าและประชาชน 

๑.๒  ในปี  ๒๕๕๕  เจ้าภาพได้กําหนดให้ “China-ASEAN Industrial Cooperarion 
Development Forum ” เป็นจุดเน้นหลักของการประชุมฯ (ขณะปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก  
เจ้าภาพได้กําหนดให้ “Turn  Your Eyes to Chongzuo-Land Access to  ASEAN”) เป็นหัวข้อหลักของการ
ประชุม 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
                - สรุปประเด็นสําคัญของการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมืองที่ต้ังอยู่บน ระเบียง
เศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๒ 
   

         มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

๕.๕ รายงานประจําปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 - คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ แจ้งถอนเรื่อง - 

 
 

๕.๖ รายงานการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

นายติ๊ก  แสนบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ตามที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม        
ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และจากการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การประกาศรับนักศึกษาเกิดความล่าช้า และ
กําหนดจํานวนรับ เดิม ๑๒๐ คน เป็น  ๒๖  คน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 



 
 
 

- ๒๐ - 

๕.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและงาน
ติดตามประสิทธิผลงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๒๕ ภาค
วิชาฯ ซึ่งดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
  ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า รวม ๑๙ ตัวบ่งชี้ แยกเป็น ตัวบ่งชี้ 
สกอ.๗ ตัวบ่งชี้ สมศ.๙ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพิ่มเพื่อติดตามศักยภาพด้านการวิจัย ๓ ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิาและหน่วยงานเทียบเท่า มีดังต่อไปนี้  
  คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมภายหลังการประเมินระดับภาควิชาฯ แล้วเสร็จ เพื่อ
พิจารณาผลการประเมิน หารือถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ใน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก สํานักงานอธิการบดี โดยมติ
คณะกรรมการฯ แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ  

๑.๑ แนวทางการประเมินของตัวบ่งชี้ ๔ ตัวบ่งชี้ 
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า 

สาระสาํคญัโดยสรุปมีดังนี ้
๑.๑ แนวทางการประเมินของตัวบ่งชี้ ๔ ตัวบ่งชี้ จากการประเมินพบว่า ในวันประเมินมีตัวบ่งชี้

ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน แนวทางการดําเนินงานของภาควิชาฯ มีความแตกต่างกัน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงกําหนด
แนวทางการประเมินของ ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี ้ มติที่ประชุม 

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

๑. ทุกคณะฯ ต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน
หลักสูตร 
     ๑.๑ หลักสูตร(เดิม) เพื่อสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ปี ๒๕๔๘ จัดเตรียมเอกสาร สมอ.๐๗ 
     ๑.๒ หลักสูตรที่เปิดสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
( TQF) จํานวน ๒๐ หลักสูตร 
           ๑.๒.๑ สรุปผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์
ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในเล่มหลกัสูตร(แบบฟอร์มการ
ประกันฯ) 
           ๑.๒.๒ เอกสารและหลักฐานการดาํเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ข้อ ๑.๒.๑  
๒. ทุกคณะฯ จัดเตรียมสําเนาคําสั่งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(ถ้ามี) 



 
 
 

- ๒๑ - 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เ ห็ น ช อบ ใ ห้ ภ า ค วิ ช า ฯ  ข อ ง คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่
ประเมินในตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากการบริหารจัดการของคณะ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะ ส่งผลให้ไม่สามารถแยก
ผลงานเป็นรายภาควิชาฯได้ 

๒.๙.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 
๑) 

คณะฯ และกองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เมื่อ
ข้อมูลมีความถูกต้องจึงนําผลการประเมินมารวมกับตัว
บ่งชี้ อ่ืนๆ เพื่อจัดทําเป็นรายการผลการประเมินระดับ
ภาควิชาฯ ต่อไป 

๒.๙.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ ๒ ) 

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
๑. ระดับภาควิชา ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ 
๒. ระดับคณะ 
       ๒.๑ ไม่เมินตัวบ่งชี้นี้ในวันประเมิน เนื่องจาก ต้อง
จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนทุกคณะฯ และทุกกลุ่มของ
บัณฑิต โดยเฉพาะบัณฑิตปริญญาโทและเอก รวมทั้ง 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ (ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตศึกษาต่อ) ควรมีจํานวนอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ 
ของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
       ๒.๒ จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ให้ แล้ ว เสร็ จ ก่อนวั นประ เมินระดับมหา วิทยาลั ย
(กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕) 

 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยรับการประเมิน โดยนํารายงาน
ประเมินผลฯ ตามข้อ ๒.๒ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เมื่อ
แล้วเสร็จจึงนําผลงานและค่าคะแนนของทุกคณะฯ ไป
รวมกับผลการประเมินระดับคณะฯ  

 

๑.๒ ผลการประเมินในรายตัวบ่งชี้ และผลการประเมินในภาพรวม รายภาควิชาฯและคณะฯ 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ จํานวน ๒๕ ภาควิชาฯ พบว่า ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. และ สมศ. มีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ผลการประเมิน แยกเป็น 
 ระดับดีมาก    ๑   ภาควิชาฯได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ร้อยละ ๔ ) 
 ระดับดี   ๑๖   ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๖๔) 
 ระดับพอใช้    ๘   ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๓๒) 



 
 
 

- ๒๒ - 

๒.๒ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ผลการประเมิน แยกเป็น 
ระดับดีมาก  ๑  ภาควิชาฯได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ร้อยละ ๔ ) 

 ระดับดี   ๕  ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๒๐) 
 ระดับพอใช้  ๖  ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๒๔) 
 ระดับต้องปรับปรุง ๗  ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๒๘) 
 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๖ ภาควิชาฯ (ร้อยละ ๒๔) 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 -  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ๔ ตัวบ่งชี้ 

-  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า 
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๕.๘ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในและรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 

นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและงาน
ติดตามประสิทธิผลงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในและรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก  ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  ในวันอังคารที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบและแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับระดับ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

การดําเนินงานที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการดําเนินงานให้คณะ/สํานัก ดังนี้ 
๑.  ดําเนินการส่งรายชื่อประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า  พร้อมทั้งหมดวันประเมินคุณภาพฯ  จํานวน  ๒  วัน  ให้งานประกันคุณภาพ โดยคุณสมบัติของ
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินต้องเป็นบุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยและผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรประธานคณะกรรมการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่  ๒๘  มีนาคม  
๒๕๕๕ 

๒. งานประกันคุณภาพฯดําเนินการประเมินรายชื่อประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  ระดับคณะ/สํานัก  ภายในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  พิจารณาเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/สํานัก/หน่วยงานเทียบเท่า  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไม่ประเมิน
ตัวบ่งชี้นี้ในวันประเมิน เนื่องจาก ต้องจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนทุกคณะฯ และทุกกลุ่มของบัณฑิต โดยเฉพาะ
บัณฑิตปริญญาโทและเอก  รวมทั้ง จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ (ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิตศึกษาต่อ)  
ควรมีจํานวนอย่างน้อยร้อยละ  ๒๐  ของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

 
 



 
 
 

- ๒๓ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- กําหนดการประเมินคุณภาพภายในและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

คณะ/สํานัก 
                    - ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินในประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับภาควิชา คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ตัวบ่งชี้ ๒.๙.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก เพื่อดําเนินงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่คณะต่างๆ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานด้านการวิจัยหรือบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก แต่มหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานโครงการและการส่งใช้
ใบสําคัญทางการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่คณะที่ทําโครงการ จึงขอเสนอข้อเสนอเชิง
หลักการก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นเพื่อนํามาร่างระเบียบทางการเงินดังกล่าว 

หลักการของระเบียบทางการเงินกรณีได้รับการสนับสนนุจากภายนอก 
๑. ส่งใช้ใบเสร็จรบัเงิน โดยไม่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐.- บาท 
๒. ค่าตอบแทนใหเ้บิกจ่ายได้ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- เสนอหลกัการเบื้องต้นก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับความคิดเห็น 
 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาเสนอขอหลักการให้ครอบคลุมทุกประเด็น(ต้ังแต่การรับงาน การจัดทําสัญญา
รับเงิน และการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยต่อไป 
 
 
 

  ๖.๒ โครงสร้างของหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทดลองเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การ








