
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่   ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

        ผู้มาประชุม 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศและ

รักษาการผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.สมบัติ สินธุเชาวน์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๗. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.วัฒนา พรรณพานิช กรรมการ 
๑๘. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๑๙. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
๒๐. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๑. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์ เดโชชัยพร กรรมการ 
๒๒. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์              

และการออกแบบ 
ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 



 
 

- ๒ - 

๒๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

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

     

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ รศ.สถาพร โภคา ติดราชการ 
     

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา   มูลสาร  
๒. รก.ผู้อํานวยการกองแผนงาน นายธีระศักด์ิ   เชียงแสน  
๓. รก.ผู้อํานวยการกองคลัง นายรัชนนท์ แกะมา  
๔. รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางปนัดดา ฤทธิชู  
๕. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    
๑.๑  การถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒  สิงหา มหาราชินี   
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี            

ถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีพร้อมร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร   เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ          
โดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันศุกร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ช้ัน ๓  อาคารวิจัยเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
                ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
    ฝ่ายเลขานุการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 



 
 

- ๓ - 

มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า  ๓๗  บรรทัดที่  ๑๓  แก้ไขเป็น  ๖.๓  โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยมุกดาหาร  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (MOU) 
                    หน้า  ๓๘  บรรทัดที่ ๑๓    แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบ  ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัย
สามารถนําเงินรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าได้ 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑  แจ้งความคืบหน้าในการเสนอของบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ   

ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ําของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สํานักงานพัฒนา
ภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยประสานผ่านสํานักงานเทศบาล           
ตําบลเมืองศรีไค  แจ้งว่าได้รับงบประมาณในหลักการ  ในการเสนอของบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา  
โดยมี  ๒  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ  คือ 

๑. โครงการขุดลอกแหล่งน้ําเดิมขนาด ๒๕๐× ๑,๐๐๐ × ๓ เมตร ได้รับการอนุมัติหลักการให้
ดําเนินการขนาด ๒๕๐ ×  ๗๓๐ × ๓ เมตร 

๒. โครงการขุดลอกคลองขนาด ๑๐ ×๗๕๐ × ๓ เมตร ได้รับการอนุมัติหลักการให้ดําเนินการ 
 โดยท้ัง  ๒  โครงการอยู่ระหว่างการดําเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถสั่งจ่ายงบประมาณ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  
    ส่วนโครงการขุดลอกแหล่งน้ําบริเวณห้วยตองแวด ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
-  เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการเสนอของบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา 
 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 

๓.๒  การเปิดประตูเข้า-ออก (ประตู ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา          

ตามท่ีกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สรุปรายละเอียดการขอเปิดประตูทางเข้า –ออก (ประตู ๔)  
บริเวณศูนย์อาหารติดกับหอพักนักศึกษา  ๔  หลัง  (บริเวณจุดพิกัดแนว ๑๑๗ – ๑๑๘ ) ซึ่งการอนุมัติให้เปิด
ประตูเข้า – ออก ตําแหน่งดังกล่าวขัดแย้งกับข้อเสนอของโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม           
ซึ่งได้จัดทําผังแม่บทเดิมไว้แล้ว  รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ  ๐๕๒๙.๒.๖/๖๘๗  ลงวันที่ ๘  มีนาคม  
๒๕๕๔  โดยอธิการบดีมีความเห็นมอบหมายคณะกรรมการจัดทําผังแม่บทพิจารณาเสนอความเห็น                 
ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร  และทรัพย์สินของทางราชการเป็นเรื่องสําคัญ            
โดยคํานึงถึงระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในระยะยาว 



 
 

- ๔ - 

และจากผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําผั งแม่บทมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี                 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาในประเด็นการเปิดประตูเข้า–ออก 
(ประตู ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยในที่ประชุมยังไม่ได้มีการพิจารณาเนื่องจากรับทราบว่านายกสภา
มหาวิทยาลัย  แจ้งผ่านกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ให้ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ชะลอเรื่องดังกล่าว
ไว้ก่อนและดําเนินการด้วยความรอบคอบเน้นความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับการพิจารณาการเปิดประตูเข้า – ออก (ประตู ๔) 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม  พิจารณานําเสนอรายชื่อคณะทํางานเกี่ยวกับการพิจารณาการเปิดประตูเข้า – ออก             
(ประตู ๔)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป   
                  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการจัดทํา
ประชาพิจารณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ควรพิจารณาดําเนินการให้ครอบคลุม
ประชากรทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษา,บุคลากรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเกิดปัญหาในอนาคต  โดยเน้นการคําถึง
ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าความสะดวกสบาย 
 
 
 

  ๓.๓  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   
  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๔  วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยและการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบร่างรายงานการประเมิน
ตนเอง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ  

๑.๑ ขอให้คณะ/สํานักพิจารณาทบทวนอัตลักษณ์ของหน่วยงานว่ามีส่วนสอดคล้องและ
ส่งเสริมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งการทบทวนดังกล่าว จะมีผลต่อการประเมินตนเองในรอบปี
การศึกษาถัดไป 

          ๑.๒ ควรพิจารณาดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะให้ชัดเจน และดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อให้รองรับแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 

         รองศาสตราจารย์ดํารง ทวีแสงสกุลไชย ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยพิจารณา
จากรายงานการประเมินตนเอง เอกสาร/หลักฐาน/ การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
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รวมทั้ง การจัดการศึกษานอกที่ต้ังจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อพิจารณาสรุปผลรายงาน
การประเมิน จุดเด่นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

         ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ อยู่ในระดับดี (๓.๗๖) 
แยกตามประเภทตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี้ ค่าคะแนน ผลการดําเนนิงาน(ระดับ) 

๑. การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ๒๓ ๓.๗๖ ดี 

๒. การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ๑๓ ๓.๐๙ พอใช้ 

๓. รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ๓๖ ๓.๕๒ ดี 

๔. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ๓ ๑.๓๘ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๕. อัตลักษณ์ ๓ ๔.๐๘ ดี 

๖. รวมทุกประเภทตัวบ่งชี้ ๔๒ ๓.๕๐ พอใช้ 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. แนวทางการนาํผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไป

ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี ้

๑.๑ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ พิจารณานําผลการประเมินไปกําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ๒๕๕๕ 

ภายในสิงหาคม  ๒๕๕๔ 

๑.๒ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณานําผลการประเมิน  
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๕ 

ภายในสิงหาคม  ๒๕๕๔ 

๑.๓ งานประกันคุณภาพฯจัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา 
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายใน    
โดยพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ภายในสิงหาคม  ๒๕๕๔ 

          ๑.๔ งานประกันคุณภาพฯจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ      
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในเชิงรุก พร้อมกําหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม    
อย่างชัดเจน(ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลรอบ ๓ ๖ และ ๙เดือน)                

กันยายน ๒๕๕๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เมษายน ๒๕๕๔ 

๑.๕ งานประกันคุณภาพฯติดตามผลการดําเนินงาน พร้อมเอกสาร     
หลักฐาน รอบ ๓  ๙ และ ๑๒ เดือน        

        
                

กันยายน ๒๕๕๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เมษายน ๒๕๕๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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  มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   
                    ในที่ประชุม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์  ขอยื่นอุทธรณ์ในตัวบ่งชี้            
ที่  ๒.๔  และ ๗.๒  และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และชุมชนสัมพันธ์) ขอยื่นอุทธรณ์ในส่วนของข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนินงานในการจัดต้ังวิทยาเขต
มุกดาหาร  ทั้งนี้ควรดําเนินการยื่นอุทธรณ์ภายใน  ๗  วัน หลังวันประเมิน 
                    สําหรับการนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย              
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ต่อสภามหาวิทยาลัย  ขอให้งานประกันคุณภาพฯ ปรับรายละเอียดการนําเสนอ
รายงานผลการประเมินให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ชัดเจนในส่วนการนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการอื่นๆ  ให้ทําการวิเคราะห์
แยกต่างหาก  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา     
                   ๔.๑ ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ 
(ครั้งที่ ๘) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘)  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา            
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓              
(ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรอง               
การสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและ
วันสําเร็จการศึกษาแล้ว ดังนี้ 

 ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน ๑ คน 

 
 
                  มติท่ีประชุม: เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๘)  จํานวน  ๑ คน    
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  ๔.๒ ขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)  ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)  มีผู้ผ่าน
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๒๔  คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  
ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา
แล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๒๒  คน 
  ๑.  คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๑๐  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เคมี     จํานวน  ๑  คน 
   -  สาขาวิฃา  ฟิสิกส์     จํานวน  ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน  ๘  คน 
  ๒.  คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน    ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  จํานวน  ๓  คน 
          และพัฒนาชนบท 
  ๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน    ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน  ๓  คน 
  ๔.  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน    ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน  ๑  คน 
   -  สาขาวิชา  สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จํานวน  ๓  คน 
  ๕.  คณะบริหารศาสตร์  จํานวน    ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้  
   -  สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน  ๒  คน 
 ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  คน 
  ๑.  คณะบริหารศาสตร์     จํานวน  ๒  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน  ๒  คน 
   
 

                   มติท่ีประชุม: เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา  ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๒)  จํานวน  ๒๔ คน  
 
 

  ๔.๓ (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

-  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งถอนเรื่อง – 
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    ๔.๔  (ร่าง)ประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน
เครือข่ายทางไกล พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายทางไกล เพื่อเพิ่มทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาเดินทางของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ดังนั้นจึง ขอความร่วมมือให้สถาบันสมาชิกพิจารณาให้การสนับสนุน (Facilitate) การจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เครือข่ายทางไกล ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งเป็นสมาชิกร่วมในการจัดสอบวิทยานิพนธ์โดยผ่าน
เครือข่ายทางไกล (Tele Conference) ให้ ทคบร. ทราบแล้ว ส่วนแนวปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ยังไม่ได้แจ้ง  

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านเครือข่ายทางไกล โดยปรับแก้ไข             
(ร่าง) ตามความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยและส่งให้กองกฎหมายพิจารณา
ตรวจสอบ  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-  (ร่าง)แนวปฏิบัติการจัดสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านเครือข่ายทางไกล 
 

มติท่ีประชุม: มอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา เพิ่มหัวข้อ การสอบ

วิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระผ่านเครือข่ายทางไกล ให้เสมือนการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้พิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม  เก่ียวกับวิธีการดําเนินการ  เทคนิค  และอุปกรณ์สําหรับการดําเนินการ  โดยขอให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 ๔.๕  การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระ  ระดบับัณฑิตศึกษา            
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มี
มติเห็นชอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จัดทํา(ร่าง)ประกาศการเทียบโอนวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
เนื่องจากมีนักศึกษาหลายรายที่เรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เรียนแผนเน้นวิทยานิพนธ์ ต้องการเทียบ
โอนวิทยานิพนธ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ก็มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แต่ไม่มีประกาศการเทียบโอนวิทยานิพนธ์รองรับ จึงไม่สามารถดําเนินการเทียบโอนให้ได้ ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาจึงเห็นควรให้มีการเทียบโอนวิทยานิพนธ์ จึงขอเสนอข้อมูลการเทียบโอนของ



 
 

- ๙ - 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไม่เทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เทียบโอน
ได้เฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น เทียบโอนได้ ๑ ใน ๓ ของหน่วยกิตรวม ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้ให้
รายละเอียดแต่เขียนการเทียบโอนโดยรวมเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า B หรือ S และศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา 

โดย(ร่าง)ประกาศการเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่นําเสนอต่อที่ประชุม             
มีประเด็นสาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอน เช่น คุณสมบัติของผู้เทียบโอน ระยะเวลาในการศึกษา              
(ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา) อายุการเทียบโอน (ลงทะเบียนเรียน
มาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา) จํานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน 

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม           
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการ
เทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการ ค้นคว้าอิสระ ที่ได้ผ่านกองกฎหมายตรวจสอบแล้ว  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-   หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 

                     มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อนําไปพิจารณาทบทวน 

รายละเอียด  หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ระดับบัณฑิตศึกษา  และนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

 
 
 

  ๔.๖ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  ผู้ ช่ วยอธิ การบดีฝ่ ายวิ ชาการ  นํ า เ สนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จ า รณา  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีๆไป โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังนั้นด้วย 
  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติในการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เห็นควรให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนับต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยมีเงื่อนไขต้องดูแล
วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และเมื่อพ้นกําหนด ๓ ปีแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ จะต้องมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งจะพิจารณา
คุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมประกอบ ๑) ตําแหน่งปัจจุบัน ๒)คุณวุฒิการศึกษา ๓) สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ ๔) 



 
 

- ๑๐ - 

ผลงานทางวิชาการ/ตํารา ๕) หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษา ๖) ลักษณะการปฏิบัติงาน ๗) ภาระงานการ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน ๘) เหตุผลความจําเป็นที่ต้องแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
  ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ได้มีมติโดย
หลักการหากจะแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯ             
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มอบคณะ/หลักสูตรนํา(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลับไปพิจารณา แล้วแจ้งข้อมูลกลับยังโครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุม ดังนั้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้(ร่าง) ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนหลาย
ครั้ง 
  โดย (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่นําเสนอต่อ           
ที่ประชุมมีประเด็นสาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เช่น คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น บุคลากรประจํามหาวิทยาลัยนั้นแต่งต้ังให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ ส่วนบุคลากรภายนอกสถาบัน/ภาคเอกชน สามารถแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมได้ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากลั่นกรอง เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยให้แนบเอกสารประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 
  ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม            
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้ผ่านกองกฎหมาย ตรวจสอบแล้ว  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. เสนอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และ(ร่าง) ประกาศการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. เพื่อพิจารณาผู้มีอํานาจการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ัง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย และให้โครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย สรุปรายงานการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต่อสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ 
 
 

                   มติท่ีประชุม : มอบโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากต้องการใช้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
อาจจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 
 
 
 



 
 

- ๑๑ - 

 

๔.๗  การเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กรณี
ลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สําเร็จการศึกษา  คณะบริหารศาสตร์  
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะบริหารศาสตร์           
ดําเนินการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นลักษณะเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 
๓๙,๕๐๐ บาท โดยตามแผนการศึกษากําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา จํานวน ๙ หน่วยกิต              
ต่อ ๑ ภาคการศึกษา และหลักสูตรได้จัดแผนการศึกษาไว้เป็น ๔ ภาคการศึกษา รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาจํานวน ๓๖ หน่วยกิต เป็นจํานวนเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเริ่มใช้กับนักศึกษารหัสปี 
๒๕๕๑ ปัจจุบันมีนักศึกษาจํานวน ๓๖ คน ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาได้ตามแผน ซึ่งนักศึกษาในกลุ่มกรณีนี้ได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรกําหนดและชําระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาได้รับผล
การเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนครบทุกวิชา ยกเว้นเฉพาะวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ซึ่งหากจะให้นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราเหมาจ่ายที่กําหนดไว้นั้น               
จะเป็นภาระที่หนักเกินไป สําหรับนักศึกษา และได้ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา จ่ายภาคการศึกษาละ ๙,๕๐๐ บาท ในภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นมา 
 

  ดังนั้นคณะบริหารศาสตร์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม             
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากสามารถให้นักศึกษาชําระเงิน
เพิ่มเติมเป็นอัตราค่าเทอมต่อหน่วยกิตแทนการชําระเป็นอัตราเหมาจ่ายได้ นักศึกษาจะไม่ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่หนักเกินไปในการที่จะต้องศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา ดังนั้นคณะบริหารศาสตร์ จึงขอจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษากลุ่มกรณีดังกล่าว โดยให้นักศึกษาชําระค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 
๒,๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาค ๗,๐๐๐ บาท(ค่าบํารุงการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 
และค่าธรรมเนียมประจําภาค ๕,๐๐๐ บาท)  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                 -  คณะบริหารศาสตร์ขอจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนสําหรับกลุ่มกรณลีงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตามหลักสตูรกําหนด แต่ได้หน่วยกิตยังไม่ครบ และยังไม่สําเร็จการศกึษา 
 
 
 
 

 

                  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์  เพื่อพิจารณาทบทวนการกําหนดอัตราการ

เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กรณีลงรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบ
และยังไม่สําเร็จการศึกษา  โดยขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป                  
 
 



 
 

- ๑๒ - 

๔.๘ ขอหารือเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา                                         

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามบันทึกข้อความ             
คณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๕๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ขอหารือเกี่ยวกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีที่คณะได้รับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาจํานวน ๔ ราย 
ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งเกินกําหนดระยะเวลาการชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา จํานวน ๒,๕๐๐ 
บาท เป็นระยะเวลา ๓๒ วัน ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะเพื่อขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา จึงทําให้เกินระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งหากเกินระยะเวลากําหนด (เกิน ๓๐ วัน หลังเปิด
ภาคเรียน) นักศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา จํานวน ๙,๕๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-  ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพของนักศึกษา กรณีที่คณะ

ได้รับรองการสําเร็จการศึกษาเกินกําหนดระยะเวลา โดยให้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ๒,๕๐๐ บาท  
(ซึ่งขัดกับประกาศ) หรือ ให้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ๙,๕๐๐ บาท (ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            

เรื่อง การกําหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

๔.๙  การสนับสนุนการดําเนินงานดา้นวิชาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยปัจจุบันการบริหารงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่ประสานงาน
และสร้างระบบกลไกการกํากับดูแล/ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในบริบทต่างๆ 
  กองบริการการศึกษา มีโครงสร้างหน่วยงานภายใน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตร งานรับเข้าศึกษา งานบริหารบัณฑิตศึกษา และงานบริหารงาน
ทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บริหารระดับสูง  

ข้อเท็จจรงิ 
๑.  สถานการณ์และแนวโนม้ที่มีผลกระทบต่อการบรหิารจัดการ 
     (๑) การจดัการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     (๒) กรอบคุณวุฒิมาตรฐานหลักสูตร (TQF) 
     (๓) การจดัการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 
     (๔) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
     (๕) การบริหารและจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 



 
 

- ๑๓ - 

ซึ่งทั้ง ๕ ประเด็นที่กล่าวมาได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการ 
    ๒. สภาพความพร้อมต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

จากโครงสร้างหน่วยงาน กองบริการการศึกษาที่นําเสนอมาพบว่า การดําเนินงานในประเด็น
ที่ ๓-๕ เป็นภารกิจใหม่ที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง จึงเป็นภารกิจที่แฝงไว้ที่กองบริการการศึกษา  
โดยมีงานพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการในขอบเขตที่กระทําได้ภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณและอัตรากําลัง 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -   เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ มีความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวโน้ม
การจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาจัดต้ังหน่วยงาน(เฉพาะ)มารับผิดชอบภารกิจพิเศษ
ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมา อยู่ภายใต้สํานักงานอธิการบดี และการจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังเพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธาภาพและประสิทธิผลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  ให้กองแผนงานและโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่นําข้อมูล

ของกองบริการการศึกษา เพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากําลังและปรับโครงสร้างภายในสํานักงาน
อธิการบดีในภาพรวมต่อไป 
 

๔.๑๐ ขออนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ คณะบริหารศาสตร์ ระยะเวลา ๕ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)             
  คณบดีคณะบริหารศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ประกาศแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของคณะ/สํานัก/หน่วยงานต่างๆ ประกอบกับคณะบริหารศาสตร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของ
รัฐ และมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ เป็น ๑ สํานัก และ ๔ สาขา ซึ่งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดมีการสัมมนาประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแผน
กลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่            
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย 

-  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
-  ผู้บริหารระดับคณะ 
-  บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ทั้งสายวิชาการ และสนับสนนุวิชาการ 
-  ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕               

-๒๕๕๙)เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 



 
 

- ๑๔ - 

๑.  พิจารณาทิศทางและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.  พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๔๙-๒๕๕๓) 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT) คณะบริหารศาสตร์ 

๓.  ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย และสภาพองค์กรปัจจุบัน โดยมีผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการ ร่วมพิจารณาในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะบริหารศาสตร์ 

๔.  กําหนด(ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -  ขออนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) คณะบริหารศาสตร์ ต่อไป 
 
 

มติท่ีประชุม : เหน็ชอบใหค้ณะบริหารศาสตร์ไปปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติม ที่เปน็ลักษณะ

เด่นหรือเฉพาะของคณะซึ่งอาจมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้                     

                     ๑. ขอให้กองแผนงานพิจารณาดําเนินการเร่งรัดและรวบรวมแผนกลยุทธ์ระยะเวลา ๕ ปี 
และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงาน โดยกําหนดให้นําส่งภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม  
๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
                   ๒. กองแผนงานควรพิจารณารวบรวมและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติประจําปี 
ในภาพรวม  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทราบถึงแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการร่วมระหว่าง           
คณะ/สํานัก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
                     ๓. ขอให้คณะ/สํานักพิจารณาดําเนินการปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดําเนินการปรับปรุงใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ซึ่งคณะ/สํานักต้องดําเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้เกิด
ภาพที่ชัดเจนโดยการเชื่อมโยงระหว่างแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สามารถดําเนินการ
ตามโครงการต่างๆ และนําไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของกิจกรรมต่อไป 

 

๔.๑๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit  Committee) 

นางปนัดดา  ฤทธิชู รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา ติดตาม กํากับดูแล เรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยเป็นกรณี



 
 

- ๑๕ - 

พิเศษ และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารนําแนวทางการแก้ไขปัญหาสื่อสารเชิงรุกต่อประชาคมมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นอาศัยอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม 
กํากับดูแล เรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ดังนั้นเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่แต่งต้ัง จึงเห็นควรให้แก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (Audit 
committee) ดังนี้ 

๑.  ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (Audit Committee) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. แก้ไขเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (Audit Committee) พ.ศ.๒๕๕๔  

 

                    มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ  ในการกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (Audit  Committee) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันและให้หน่วยตรวจสอบภายในประสาน
กับโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในประกาศ                                        
                          
                                                   

   ๔.๑๒ การเข้าร่วมจัดประชุมทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี  กลุ่มจังหวัด 
(นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีได้
เข้าร่วมประชุมการจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.บ.) ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
จังหวัด (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) โดยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น
อนุกรรมการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ดังนั้น จึงขอนําเสนอผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม)กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร และโครงการเพื่อจะได้นําส่งต่อสํานักงานยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) 
  จุดแข็ง : มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกจังหวัด 
  จุดอ่อน: ผู้ประกอบการไทยขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุก ขาดทักษะทางด้านภาษา         
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 



 
 

- ๑๖ - 

  โอกาส: นโยบายของรัฐ “หนึ่งมหาวิทยาลัย:หนึ่งจังหวัด” ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์จัดการความรู้
เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นคลังข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ            
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานดําเนินการบริหารจัดการ และมีผู้แทนจําหน่ายงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์จัดการความรู้ฯ 
  ภัยคุกคาม: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านเชื่อมโยงเพื่อนบ้านน้อย
จากประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามที่เสนอข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติในหลักการเพื่อนําเสนอ
โครงการต่อไปนี้ให้กับจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาต่อไป 

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเพื่อพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้ผู้ประกอบการ 

ประเด็นกลยุทธศาสตร์ การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (เป็นการขจัด
จุดอ่อน) ผู้ประกอบการไทยขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุก ขาดทักษะ ทางด้านภาษา การเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) 

สาระสําคัญของโครงการโดยสรุป 
เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านต่างๆในจังหวัดมุกดาหารเกิดการพัฒนาและมีทักษะการสื่อสารด้าน

ภาษา (อังกฤษ จีน เวียดนาม) สําหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการทําธุรกิจระหว่างประเทศ อันจะทําให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในการ
ทําธุรกิจระหว่างประเทศ 

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุนสําหรับตอบแทนอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จีน และเวียดนาม และวัสดุ 

อุปกรณ์ จํานวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
๒. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาภาษาไทย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (เป็นการใช้

โอกาส นโยบาย รัฐบาล หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย) 
สาระสําคัญของโครงการโดยสรุป 

เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งจะทําให้นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย อันจะทําให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้าน 

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุนสําหรับตอบแทนอาจารย์สาขาภาษาไทย และวัสดุอุปกรณ์ จํานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท        

ต่อปี 
๓. โครงการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับการเป็นประชาอาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (เป็นการใช้

โอกาส นโยบาย รัฐบาล หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย) 



 
 

- ๑๗ - 

สาระสําคัญของโครงการโดยสรุป 
เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทย เลือกศึกษาในหลักสูตรที่สามารถ

รองรับการเรียนการสอนในประเทศ ๒ ประเทศ โดยได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย ๒ ประเทศ ทั้งนี้ใน
ระยะ ๓ ปีแรก ของหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย และในระยะ ๑ ปีหลังของหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้หลักสูตรที่จะเป็นไปได้ คือหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ(โดยจะต้องร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร กับ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศและขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง) เมื่อนักศึกษาทั้งสองประเทศได้ศึกษาตาม
หลักสูตรจะทําให้เข้าใจหลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุนต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ทั้งนี้ นักศึกษา

จํานวน ๕๐ คนต่อหลักสูตรต่อหนึ่งชั้นปี เป็นเงินจํานวนรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อชั้น 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  - เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นใน ๓ โครงการก่อน             
การนําเสนอให้กับจังหวัดมุกดาหารพิจารณาต่อไป 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ  และให้นําเสนอต่อกลุ่มจังหวัด  เพื่อพิจารณา

งบประมาณต่อไป  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับการจัดทํา
หลักสูตร สามารถดําเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ การจัดทําหลักสูตรร่วมสองสถาบันและการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ 

 
 

๔.๑๓ นโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่สํานักงาน
งบประมาณได้แจ้งกรอบวงเงินประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จัดสรรเบื้องต้นให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเงิน ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท นั้น เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สอดคล้องกับกรอบวงเงินดังกล่าว และมีกรอบแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้อย่างชัดเจน สําหรับให้คณะ/หน่วยงานนําใช้ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณของ
คณะ/หน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องและสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  



 
 

- ๑๘ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    - พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                   มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานรวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้นําส่งภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
                     ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทําแผน
งบประมาณเงินรายได้เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 
 
 
 

๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท               
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการได้รับอนุมัติเงินประจํางวดและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ดังนี้ 

 

รายการ จํานวนเงนิ(บาท) ร้อยละ หมายเหต ุ

ก.การอนุมัติเงินประจํางวด ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  

ข.การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ๔๓๕,๒๔๓,๗๙๙.๘๐ ๖๘.๖๘ ตามเป้าหมาย* 

ข.๑ การเบิกจา่ยงบประจํา ๓๓๔,๑๔๓,๑๐๗.๘๐ ๗๓.๒๙ เทียบกับงบประจําที่ได้รับจัดสรร 

ข.๒ การเบิกจา่ยงบลงทุน ๑๐๑,๑๐๐,๖๙๒.๐๐ ๔๘.๘๕ ตํ่ากว่าเป้าหมาย** 
 

หมายเหตุ  
* เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดไว้ ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด

ติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสม          
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ไว้ที่จ่ายละ ๖๘ เป็นผลมาจากงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน มีการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

**เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีไว้กําหนดไว้ ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม        
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ไว้ที่ร้อยละ ๖๑ 
 

สําหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 



 
 

- ๑๙ - 

รายการ เงินกัน(บาท) จํานวนเงนิที่เบิกจ่าย
(บาท) 

คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย
(บาท) 

-งบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๘๙๖,๑๒๕.๐๐ ๘๙๖,๑๒๕.๐๐  

-งบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๘๑,๐๕๙,๑๒๐.๐๐ ๗๖,๓๕๕,๑๒๐.๐๐ ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ  
           * งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชาเป็นผลมาจากแบบรูปฐานราก
มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่เป็นหิน ต้องดําเนินการเจาะสํารวจเพิ่มเติม 
  ในผลดําเนินงานระดับผลผลิตมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดที่
กําหนด จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด(ร้อยละ ๑๑.๓๖ ของตัวช้ีวัดทั้งหมด ๔๔ ตัวช้ีวัด) ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดต่างๆได้ดังนี้ 

๑. จํานวนตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดในแผน จํานวน ๕    ตัวช้ีวัด 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของตัวช้ีวัดทั้งหมด) 

๒. จํานวนตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดในแผน จํานวน ๒๖   ตัวช้ีวัด 
(คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙  ของตัวช้ีวัดทั้งหมด) 

๓. จํานวนตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ยังไม่สามารถรายงานผลตัวช้ีวัดได้ ๑๓ ตัวช้ีวัด 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕ ของตัวช้ีวัดทั้งหมด) 

รวม  ๔๔   ตัวชี้วัด 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อเร่งรัด             
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
 
 
 

๔.๑๕  ปฏิทิน หลักเกณฑ์การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับแผนการรับ
นักศึกษาประจําปี 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ปฏิทิน หลักเกณฑ์การ
เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับแผนการรับนักศึกษาประจําปี  ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  มีข้อเสนอแนะให้กองแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับแผนการรับนักศึกษาในทุกครั้งที่คณะวิชาต่างๆ  เสนอขอปรับแผน          



 
 

- ๒๐ - 

การรับนักศึกษา ประจําปี   บัดนี้การดําเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ปฏิทิน หลักเกณฑ์การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับแผนการรับนักศึกษา  ประจําปี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
        -  พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทิน หลักเกณฑ์การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับ
แผนการรับนักศึกษา   
 

                         มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขปฏิทินการดําเนินงานการ

เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
                   ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการปรับแก้ไขปฏิทินและหลักเกณฑ์            
การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
                   ๑. เพิ่มรายละเอียดการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ในภาพรวม ตามแผนการขอเปิดในรอบปี
ต่างๆ   
                   ๒. ควรกําหนดกรอบและระบรุะยะเวลาการนําเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และกําหนด
ระยะเวลาการเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเสร็จเรียบร้อย
สามารถแจ้งผลการพิจารณาให้คณะรับทราบโดยทันที 
                   ๓. ควรพิจารณาการกําหนดกรอบระยะเวลากรณีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของคณะ             
ในบางหลักสูตร  เพิ่มเติมจากปฏิทินเดิม 
 
 
 
 
 

๔.๑๖ แนวทางการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยทุกคณะ/หน่วยงานสามารถดําเนินการได้
ในมาตรฐานเดียวกัน กองแผนงานจึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและคณะกรรมการเห็นชอบให้
นําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจแนวทางเดียวกันและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กําหนดประเภทของความเสี่ยง 
๒. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
๓. กําหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยง 
๕. แบบฟอร์มการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 



 
 

- ๒๑ - 

๖. แบบฟอร์มการพิจารณาทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
๗. แบบฟอร์มการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง 
๘. แบบฟอร์มการรายงานและการติดตามผลและและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนการดําเนินงาน               
ปี ๒๕๕๕ 
 
 

                 มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้นํา
ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบ ๓ ที่มีผลการประเมินที่ยังไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาพิจารณาร่วมในการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

         ๔.๑๗ เสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีได้มีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย                
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น กําหนดเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วนั้น เนื่องจาก
ในการดําเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในบางกรณีมีข้อจํากัดด้านการแต่งต้ังประธาน
กรรมการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในข้อบังคับฯ กําหนดให้ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า 
หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งระดับสูง และ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถขอความอนุเคราะห์บุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่นได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ปรับปรุงคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา : 

-  เสนอให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สอบสวนพิจารณาวินัย ตามร่างข้อบังคับฯ(ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ที่แนบมา ดังนี้ 

๑.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไงเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ ๘ การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งต้ังจากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



 
 

- ๒๒ - 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือหน่วยงานอื่น 
รวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่าได้ไม่
ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา เมื่อได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหน่งตํ่ากว่าหรือเทียบเท่าได้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจํานวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

กรณีที่แต่งต้ังประธานกรรมการจากผู้ที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้อ
ราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนจะต้องมี
กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

การแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคแรก ให้ผู้สั่งแต่งต้ังคํานึงถึงเหตุแห่ง
การใช้สิทธิคัดค้านตามข้อ ๑๑ ด้วย” 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

๔.๑๘ รายงานเหตุการณ์นักศึกษาถูกชิงทรัพย์และถูกทําร้ายร่างกายใน
มหาวิทยาลัย   

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ 
แจ้งรายงานเหตุการณ์นักศึกษาถูกชิงทรัพย์และถูกทําร้ายร่างกาย ด้วยเกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์และทําร้าย
ร่างกายนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ คน (ไม่ทราบชื่อ)และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. บริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  และเสนอเพื่อให้พิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเร่งรัดมาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาร่วมกันเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ           
การดูแลและเยียวยานักศึกษาผู้ประสบเหตุร้ายด้านขวัญกําลังใจ และด้านการให้ความช่วยเหลือในการติดตาม
และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือด้านอื่นๆเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- กําหนดแนวทาง/มาตรการ แก้ปัญหา/การป้องกันในระยะยาว 
                      
 



 
 

- ๒๓ - 

 
 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานกิจการนักศึกษา

ดําเนินการดังนี้ 
๑. กําหนดและหาแนวทาง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบบุคคล เข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัย 
๒. ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ         

เจ้าหน้าตํารวจเพื่อจัดสายตรวจสําหรับตรวจตราความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด 
                   ๓. เห็นควรให้คณะ/สํานักและหน่วยงานต่างๆ  พิจารณาประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
นักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากร ระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลัก
หากต้องปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน 

 
 
 
 
 

๔.๑๙ รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔   ไตรมาสที่  ๒  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔      
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔   
ด้วยกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้
พิจารณารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวม
ขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ  
                  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอย่างประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
                   ข้อ  ๕ .  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิ เคราะห์ค่ าใช้จ่ าย                 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อ ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ประเดน็ทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา  
-   พิจารณารายงานทางการเงินและสรุปวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และให้ข้อเสนอแนะ

อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 
 

- ๒๔ - 

                    มติที่ประชุม  : มอบกองคลังพิจารณาปรับแก้ไขการนําเสนอรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดการรายงานสถานะทางการเงินของทุกคณะให้ครบถ้วน และ
ขอให้ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไตรมาสที่ ๓  โดยขอให้
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระเวียนก่อนนําเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     
                  ๕.๑ รายงานผลการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา          
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
กําหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
จํานวน ๑๕๑ คน จากผู้มีสิทธิจํานวน ๑๙๘ คน หลังจากนั้นได้มีผู้มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาเพิ่มอีกจํานวน ๙ คน 
รวมมีผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จํานวน ๑๕๙ คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาโท ๑๕๑ คน 
ปริญญาเอก ๑๘ คน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน ๕๖๓ คน มีจํานวนผู้มา
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑๕๙ คน (คิดเป็น ๒๘.๒๔% จากแผนการรับนักศึกษา) น้อยกว่าแผนการ
รับ ๔๐๔ คน 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน ๕๙๔ คน มีจํานวนผู้มา
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๒๕๗ คน (คิดเป็น ๔๓.๒๗% จากแผนการรับนักศึกษา) น้อยกว่าแผนการ
รับ ๓๓๗ คน 
  หากเทียบสัดส่วนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา พบว่า          
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รับได้มากกว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๙๒ คน 
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  ๕.๒ รายงานผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา              
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  
                                               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มอบหมายโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ แนะนําการจัดการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ 



 
 

- ๒๕ - 

แนวปฏิบัติให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนการศึกษาต่อไป ในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 
๒๓๐ คน ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากร ๓๒ คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๕๑ คน 
  จากการแจกแบบสอบถามนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากจํานวน ๑๕๑ คน ได้รับตอบกลับ ๑๑๒ 
ฉบับ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุหรือปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม อยู่ใกล้บ้าน 
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ สาขาวิชาตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเหมาะสม ต้องการนําองค์ความรู้ไปพัฒนางานพัฒนาตนเอง ต้องการนําไปปรับ
คุณวุฒิ ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และมีคาดหวัง
ว่าจะสามารถเรียนได้จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒, ๔.๖๔, ๔.๖๒, ๔.๕๖, ๔.๕๔, 
๔.๕๐, ๔.๖๓, ๔.๕๘, ๔.๕๒, ๔.๕๔, ๔.๕๓) 
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๕.๓ แจ้งกําหนดการเข้าใช้สถานที่คณะเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นที่ทําการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๑  จังหวัดอุบลราชธานี 
  ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ภ าวดี  แ ก้ว ร ะหั น   รอ งคณบดี ฝ่ า ย กิ จกา รนั กศึ กษา                
คณะเกษตรศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีนโยบายในการปรับโครงสร้างหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จึงเห็นสมควรจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มอีก ๑ แห่ง 
ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ , ยโสธร ,อํานาจเจริญ และมุกดาหาร 

  สํานักงานฯจึงขอความอนุเคราะห์สถานที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อใช้เป็นที่ทําการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สาธารณูปโภคในทุกด้าน 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไ ด้แจ้งทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ตามหนังสือ                 
ที่ศธ ๐๕๒๙/๘๖๗  ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีความยินดีให้ความอนุเคราะห์
สถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมอบหมายให้ประสานรายละเอียดโดยตรงกับ
คณะเกษตรศาสตร์ และทางสํานักงานฯ ได้ส่งหนังสือขอขอบคุณและแจ้งกําหนดการเข้าใช้สถานที่ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
                  -  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจ้งกําหนดการเข้าใช้สถานที่ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔   
และกําหนดเปิดสํานักงานในวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
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    ๕ .๔ ความร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ระดับตําบลระหว่างสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิด
ทําการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขาดแคลนพยาบาลท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ความขาดแคลนพยาบาลของจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า จากจํานวนประชากร
โดยประมาณ ๑,๗๙๑,๗๙๔ คน มีพยาบาลวิชาชีพเพียง ๒,๑๙๖ คน ซึ่งตามการจัดอัตรากําลังตามระบบ
ภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานีควรจะมีอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย ๔,๔๐๐ คน จึงจะสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
  ดังนั้น   เพื่อเป็นการแก้ไขความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี              
คณะพยาบาลศาสตร์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการความ
ร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ระดับตําบล โดยมีระยะความร่วมมือ ๘ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ 
  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ระดับตําบลระหว่างสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

                    มติท่ีประชุม  :รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและเป็นการสร้างความเข้าใจใน

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ตําบล คณะพยาบาลศาสตร์
ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

๕.๕  รายงานผลการตรวจติดตามการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ 

รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึ กษา   นํ า เสนอที่ ประชุม เพื่ อทราบตามหนั งสื อ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๒๕/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงานผล
การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกต้ังของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) สนับสนุนการเลือกต้ังและร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ัง 
  โดยรายงานผลการตรวจติดตาม การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกต้ัง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 



 
 

- ๒๗ - 

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
๒. ประเภทกิจกรรมที่จัด 

               ๒.๑ จัดให้ผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองต่างๆ แถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์           
โดยได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองจํานวน ๑๓ พรรค ส่งผู้สมัครร่วมแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ 
และสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ทําการถ่ายทอดสดจาก อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

    ๒.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทําป้ายรณรงค์การเลือกต้ัง ด้วยขบวนแห่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเดินเท้า ทั้งภายในและตามถนนทางหลวงเส้นทางภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
        ๓. ได้รับงบประมาณสนับสนนุจาก (กกต.) จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
       ๔. จํานวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
   ๔.๑ นักศึกษาจํานวน ๑,๐๐๐ คน 
   ๔.๒ อาจารย์/ข้าราชการ/บุคลากร จํานวน ๑๕๐ คน 
   ๔.๓ ประชาชน จํานวน ๓๐๐ คน 
      ๕. จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
   ๕.๑ เป็นหน่วยงานเลือกต้ัง จํานวน ๔ แห่ง 
   ๕.๒ ใช้เป็นที่จดักิจกรรมรณรงค์การเลือกต้ัง จํานวน ๔ แหง่ 
       ๖. จํานวนข้าราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
   ๖.๑ กรรมการกลาง จํานวน ๘ คน 
   ๖.๒ กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จํานวน ๓๒ คน 
     ๗. จํานวนนักเรียน/ นักศึกษาที่สนับสนุนการเลือกต้ัง 
   ๗.๑ ลูกเสืออาสา (กกต.) จํานวน – คน 
   ๗.๒ กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จํานวน ๘ คน 

๘. สภาพปัญหา / อุปสรรคในภาพรวม 
     -   พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร สส. มาแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ไม่ครบทุกพรรคและ
งบประมาณที่ใช้ในการรณรงค์การเลือกต้ังไม่เพียงพอ 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบการร่วมกิจกรรมการเลือกต้ัง 
  
 
 
 

                    มติที่ประชุม  : รับทราบ   
 
 



 
 

- ๒๘ - 

๕.๖ ปาฐกถาเกียรติยศ  เรื่อง “การทํางานตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์ของ 
ปวงประชา” 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีงานกิจการนักศึกษา 
ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน การจัดปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ การทํางานตามรอบพระบาท เพื่อประโยชน์ของ
ปวงประชา” โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เนื่องในวโรกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมช้ัน ๒  อาคารเทพรัตนสิริปภา 

หัวข้อปาฐกถา “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
หลักการทรงงาน ๑. หลักคิด   : จะทําอะไร? เพื่อประโยชน์อะไร 
  ๒. หลักวิชา : จะทําอย่างไรจึงจะถูกต้อง ประหยัด และได้ผล? 
  ๓. หลักปฏิบัติ : วิธีปฏิบัติ 
 
          ผลลัพธ์  –  ผลกระทบ 
 
      ประเมินผล 
หลักการทรงงาน 
 ทํางานอย่างรู้จริง/ ไม่ติดตํารา /ทําตามลําดับขั้น/แก้ปัญหาที่จุดเล็ก/องค์รวม/ภูมิสังคม/           

ทําให้ง่าย/ความต้ังใจจริงและมีความเพียร/อดทนมุ่งมั่น/กาแฟต้นเดียว : ก้าวแรกที่กล้าก้าว/อ่อนน้อม ถ่อมตน
และประหยัด/คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม/ รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย/เข้าใจความต้องการของประชาชน/
ระเบิดจากข้างใน/พ่ึงตนเอง/การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน/ส่งเสริมคนเก่งและคนดี/ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อ
กัน/ปลูกป่าในใจคน/ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด/ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ รู้-รัก-สามัคคี/ 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา/ ทํางานอย่างมีสุข 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
-  การปาฐกถา “ หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

 
 
 
 
 

                   มติที่ประชุม  : รับทราบและมอบสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสํานักวิทยบริการ
ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพผ่านเว็บไซต์และสถานีเครือข่ายเคเบิลทีวี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วถึง 
 
 
 
 



 
 

- ๒๙ - 

ระเบียบวาระที่   ๖   เรื่องอื่นๆ       
  ๖.๑ การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย  
                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย                
ด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ 

๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์ใหม่ งบประมาณโครงการไม่เกิน 
๔๘๐,๐๐๐ บาท ระยะทําการวิจัยไม่เกิน ๒ ปี ร่วมทุนระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว .) และต้นสังกัด สนับสนุนไม่เกินฝ่ายละ ๑๖๐ ,๐๐๐ บาท                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศร่วมสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนในสัดส่วน ๕๐:๕๐ 

๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณโครงการไม่เกิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท(กรณีผู้ขอทุน
ทํางานประจําสั งกัดอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย  ที่ ไม่ เ ป็นอาจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา)ระยะทําการวิจัยไม่เกิน ๒ ปีร่วมทุนระหว่างสกว.และต้นสังกัดฝ่ายละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ 
บาท 

๓. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา 
งบประมาณโครงการไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทําการวิจัยไม่เกิน ๓ ปี ร่วมทุนระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สกว.  และต้นสังกัด ฝ่ายละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) งบประมาณโครงการไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะ
ทําการวิจัยไม่เกิน ๓ ปี ร่วมทนุระหว่าง สกว. และต้นสังกัด ฝ่ายละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา  (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) งบประมาณ
โครงการไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทําการวิจัยไม่เกิน ๓  ปี ร่วมทุนระหว่าง สกว. และต้นสังกัด              
ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง 

๖. ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น งบประมาณโครงการไม่เกิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทําการวิจัย
ไม่เกิน ๓ ปี ร่วมทุนระหว่าง สกอ. , สกว. และต้นสังกัด ฝ่ายละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการตกลงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์ใหม่ ดังนั้น โครงการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ จึงขอเสนอเพื่อ
พิจารณาการร่วมทุนลําดับที่ ๒ - ๖ 

 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนภายนอก                     
                      ทั้งนี้  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ  
ควรนําเสนอข้อมูลของนักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยที่มีคุณสมบัติและสามารถยื่นข้อเสนอรับทุนวิจัยในประเภท
ต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดได้รับทราบรายละเอียดในภาพรวมอันจะนําไปสู่การกําหนด
แผนเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณร่วมที่เกิดขึ้นในรอบปีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 






