
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 

        ผู้มาประชุม  
  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ ประธาน 
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๓. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นางนัยนา บัวเขียว กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๖. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๙. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวสิริพัฒถ์ ลาภจิตร กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๒. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร อักโข กรรมการ 
๑๕. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์ เดโชชัยพร กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มโนรมย ์ กรรมการ 
๑๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ 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 
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๒๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
๒๕. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

     

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ติดราชการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ ติดราชการ 
๓. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ ติดราชการ 

     

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานไร่ฝึกทดลองและห้อง 

ปฏิบัติการกลาง  คณะเกษตรศาสตร์ 
นายวรงค์ นัยวินิจ  

๓. รก.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  
สํานักวิทยบริการ 

นายวรพจน์ นวลสกุล  

๔. รก.หัวหน้างานประกันคุณภาพและติดตาม 
ประสิทธิผลงาน 

นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา 

๕. นายประกิจ   เชื้อนิล นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ  กองคลัง  
๖. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            

ครั้งที่๙/๒๕๕๕  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่อธิการบดี

มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ แทน เนื่องจากอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน  มีกําหนดเข้าร่วมช้ีแจงงบประมาณต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น  จังหวัด 
และด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ อาคารรัฐสภา  

 
 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

หน้า  ๙  บรรทัดที่  ๓๒  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ของชุนชน
ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ศึกษา รวบรวม  ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป และควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

หน้า  ๑๒  บรรทัดที่  ๓๒  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และ
มอบโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก พิจารณาให้
การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา จํานวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การ
สนับสนุน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและรับทุนต่อไป  

      
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
  นางสาวสิริพัฒถ์  ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบัณฑิตศึกษา              
กองบริการการศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว และ
ให้รวมประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไว้ด้วยกัน            
ในการนี้ โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไข (ร่าง)ประกาศและได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบตามทีเ่สนอ 
และให้เพิ่มเติมในร่างประกาศ ในเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอแบบโปสเตอร์ที่มีการเผยแพร่แบบฉบับเต็ม              
(full paper) กับระดับปริญญาโท 
  โดยมอบโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบแก้ไขความสมบูรณ์ของร่างประกาศ แล้ว
นําเสนอโครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาเพื่อนําเสนอธิการบดีพิจารณาประกาศใช้ต่อไป 
  ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประกาศ
เกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (ใหม่) ดังนั้นโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้นํามาปรับ
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ข้อความให้สอดคล้องตามเงื่อนไขใหม่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)           
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

๑. ในข้อ ๓  หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ควรแยกเปน็ระดบัปรญิญา

โทและเอก ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนสําหรับผู้ที่นําไปปฏิบัติ  

๒. ในประกาศถ้ามีคําว่า เช่น ในการกล่าวถึงวารสารที่สามารถลงตีพิมพ์ ซึ่งชื่อวารสาร

เหล่านั้น อาจจะต้องมีเพิ่มเติมอีก ดังนั้นควรพิจารณาใช้คําที่เหมาะสม  

๓. ข้อ ๓.๓ ควรแยกรายละเอียดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ สมศ.และคลอบคลุมหลักเกณฑ์

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

๔. หลักเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ต้องเป็นไปตามหลักสูตร ส่วนประกาศฯ หลักเกณฑ์การ

ตีพิมพ์  ควรเน้นในเรื่องรายละเอียดของการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  ดังนั้นในประกาศ ควรตัด

รายละเอียดในส่วนการสําเร็จการศึกษาออก  โดยให้ดูรายละเอียดในเล่มหลักสูตร  หากจะระบุเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาให้ระบุว่า ให้เป็นไปตามรายละเอียดในหลักสูตรแทน  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง)

ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 

 

๓ .๒ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่
เป็นส่วนราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ประเภท
คณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับ



 
 
 

- ๕ -

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  
ประเภทคณาจารย์ประจํา  สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามท่ีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และนิติการเสนอและได้มีมติดังนี้ 

๑) ขอให้ปรับรูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน             
สารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 
๓)  ควรพิจารณาปรับรูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ควรแก้ไขจาก

การสรรหาเป็นการเลือกต้ัง 
๔) การปรับ (ร่าง) ข้อบังคับ 

ข้อ ๕ (๑) (๒) ตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์  ในกรณีที่มี
จํานวนสาขาวิชาจากที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๙ (๑) ขอให้พิจารณาตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจํา 

ในการดําเนินการสรรหาโดยปกติ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ
ประจําคณะโดยตําแหน่งอยู่แล้ว  ไม่ควรให้มาเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา  
หรือไม่ควรมีจํานวนมากเกินกว่ากรรมการที่มาจากการเลือกต้ัง เพื่อความเป็นกลางและเป็นการถ่วงดุลอํานาจใน
ที่ประชุม 

ทั้งนี้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้แก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๕   

 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ รายงานการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือ  

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานการเสียชีวิตของนักศึกษา  
คณะนิติศาสตร์ และการให้ความช่วยเหลือ ตามท่ี นายศิวะดล มั่นคง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 
๕๒๒๑๔๕๓๐๓๓ ได้เสียชีวิตในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น ในการนี้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆของทั้ง
ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะนิติศาสตร์ ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิต ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์  ขอสรุปเหตุการณ์พอสังเขปเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางดาํเนินงานและวางแนวนโยบาย 



 
 
 

- ๖ -

  นายศิวะดล มั่นคง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่อยู่ตามระเบียนประวัตินักศึกษา ๔๒๗ หมู่ที่ ๑๕ 
ต.ขามใหญ่  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ เข้าศึกษาครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐          
ในรหัสนักศึกษา ๕๐๒๑๔๓๔๑ ก่อนจะพ้นสภาพและสมัครเข้าศึกษาใหม่ในคณะเดิม เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ในรหัสนักศึกษา ๕๒๒๑๔๕๓๐๓๓ และต่อมาคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติ ของนักศึกษา
ดังกล่าว ด้วยการติดต่อประสานงานและแจ้งข่าวการเสียชีวิตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษา
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจ และช่วยเหลือในการร่วมทําบุญ เป็นเจ้าภาพ
สวดอภิธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ
มอบเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
  ในการนี้ คณะกรรมการคณะนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เพื่อ
ปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สมบัติ วอทอง คณะนิติศาสตร์ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานและวางนโยบายของ         

คณะนิติศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. การจัดหาหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา             

โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องร่วมกันวางแผน จัดทําโครงการและการประเมินผลในการดําเนินงานเพื่อให้

ได้ผลที่ชัดเจนและสามารถให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาด้าน การพนัน

และยาเสพติด 

มติท่ีประชุม : มอบงานกิจการนักศึกษา ประสานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาจัดทํามาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาของนักศึกษาในภาพรวมต่อไป   

 
 
 

๔.๒ ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)           
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสานเรื่องการผลักดันงบประมาณการก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) 
แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมุกดาหารได้เห็นชอบการขอรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจังหวัด



 
 
 

- ๗ -

มุกดาหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร มีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร 
  ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดหาพื้นที่สําหรับก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)         
แห่งใหม่ ของจังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการพัฒนาทางด้านกีฬาของจังหวัดมุกดาหาร
และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศรายการต่างๆในอนาคต 
  จังหวัดมุกดาหาร จึงขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นเนื้อที่จํานวน ๓๐๐ ไร่ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์

กีฬา (Sports Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นเนื้อที่จํานวน ๓๐๐ ไร่ 

๒. แจ้งผลการพิจารณา ให้จังหวัดมุกดาหาร ทราบต่อไป 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้จังหวัดมุกดาหารพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. ระบุประเภทสนามกีฬาที่จะดําเนินการพร้อมระบุ ตําแหน่ง พื้นที่การใช้งาน 
๒. ขอให้จังหวัดมุกดาหาร/วิทยาเขตมุกดาหาร กําหนดรายละเอียดการดําเนินการและ

ผู้ดูแลรักษาให้ชัดเจน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ขอให้ศึกษาต้นแบบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

๔.๓ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

นางนัยนา  บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

(๑) โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ เงินอุดหนุน จํานวน 
๓๘๐,๐๘๔.- บาท ซึ่งโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการปรับแผนการดําเนินงาน 
เพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน จัดหาครุภัณฑ์ ในหอพักนักศึกษา ปรับปรุงหอพักนักศึกษา และปรับปรุงโรงอาหาร
คณะศิลปศาสตร์ ด้วยงบประมาณ จํานวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท ในการนี้ โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ได้ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ จํานวน ๑,๕๕๓,๑๙๕.- บาท ดังนี้ 



 
 
 

- ๘ -

 (๑.๑) ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ไปเป็นงบดําเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ ในโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 

- ค่าวัสดุ จํานวน ๙,๙๘๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 
- ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๔๘๕,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 
- ค่าใช้สอย จํานวน ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)และค่าวัสดุ จํานวน 

๖๐๔,๕๒๐  บาท (หกแสนสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาท) โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
- ค่าใช้สอย จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท)  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สํานัก 
(๑.๒) ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุน ลงทุนเพื่อสร้างรายได้ เงินอุดหนุน จํานวน 

๓๕๓,๑๙๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท) ไปเป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 

(๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาท)ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้สมทบค่า
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน ๒,๓๖๕,๐๐๐ 
บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาท) คงเหลือ เท่ากับ ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท) ใน
การนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท) ไปเป็นวัสดุ   

จากแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๒: กรณีการโอนหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการ
โอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔        
ข้อ ๑๑.๒) กําหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของ 
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดต้ังสํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จํานวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท)
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จํานวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จํานวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท         



 
 
 

- ๙ -

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท)  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจํานวน 
๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท) 

 
 

มติท่ีประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จํานวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท           
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จํานวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)  

 
 
 
 

๔.๔ ขอความเห็นชอบดําเนินการขยายพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง  (WIFI)   

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขยายพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง  (WiFi)  ด้วยบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แชล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 
มีแผนงานขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีจุดติดต้ัง  Node DSLAM อยู่ด้านหลังคณะนิติศาสตร์ จุดติดต้ัง Wi-Fi จํานวน  ๖๐  ตัว              
อยู่บริเวณ โรงอาหารกลาง ๑ และ ๒  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - ขอความเห็นชอบดําเนินการขยายพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง  (WIFI)   
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้มอบสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโครงการจัดต้ัง 
กองกฎหมาย ร่วมกันพิจารณาดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

 
 
 

๔.๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ศูนย์
พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมอาคารฯ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในหลักการให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ เนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นความจําเป็นเร่งด่วนของคณะศิลปประยุกต์ฯ 
จึงได้อนุญาตให้ดําเนินการซ่อมแซมก่อน  ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จึงยัง
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว 
  เนื่องจาก สภาพอาคารปัจจุบันชํารุดทรุดโทรมมาก ฝ้าเพดานภายในตัวอาคารทั้งหลังบริเวณ
ทางเดินภายในอาคารมีน้ํารั่วไหลอย่างแรงจนต้องใช้ร่มกางภายในตัวอาคารตลอดทางเดิน และทุกครั้งในฤดูฝน 
เพดานประจําห้องเรียนทุกห้องมีน้ํารั่วซึมทุกห้อง ทําให้เด็กไม่ได้รับความปลอดภัย และมีความจําเป็นอย่าง
เร่งด่วนที่จะต้องทําการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับเด็ก และส่งเสริมให้ศูนย์ฯ ได้รับการ



 
 
 

- ๑๐ -

พัฒนาอยู่เสมอและต่อเนื่อง เป็นสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กตัวอย่างระดับ
ดีในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในอนาคตต่อไป 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
  - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สําหรับงบประมาณขอรับการสนับสนุนเป็นประมาณการที่ยังมิได้ผ่านการสํารวจจากงานอาคารสถานที่ฯ โดย
ราคาประเมินสอบถามจากผู้รับเหมาโดยประมาณ (เมื่อปี ๒๕๕๓) งบประมาณอาจมีการปรับเพิ่ม-ลดได้ตาม
สภาพปัจจุบัน ดังตารางต่อไปนี้ 

ลําดับ 
 

รายการ 
ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย (บาท)
 

หมายเหตุ 

๑ ซ่อมแซมฝ้าเพดานทั้งอาคาร ๔๐๐,๐๐๐.- -ฝ้าเพดานทั้งอาคารมีรอยรั่วซึมภายในห้องเรียนในช่วงฤดูฝนทุก
ครั้ง ทําให้เด็กไม่ได้รับความปลอดภัย 

๒ ซ่อมแซมระบบประปาและ
การระบายน้ําภายในห้องน้ํา 

๒๐๐,๐๐๐.- - ระบบประปาภายในหน่วยงานน้ําไหลไม่สมํ่าเสมอไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
- ระบบการระบายน้ําภายในห้องน้ําติดขัดเกิดน้ําท่วมขังชักโครก
สําหรับเด็กอุดตันใช้งานไม่ได้ 

๓ ปรับปรุงพื้นทางเดินภายใน
อาคาร 

๑๕๐,๐๐๐.- - พื้นทางเดินปัจจุบันเป็นพื้นซีเมนต์หยาบ ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เด็กได้ และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก 

๔ ปรับปรุงห้องครัว ๑๐๐,๐๐๐.- - สภาพห้องครัวไม่มีระบบอากาศที่ถูกสุขอนามัย 
- เคาท์เตอร์ล้างภาชนะแตกร้าวไม่ถูกสุขอนามัยและยังเป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรคก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่เด็กได้ 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

มติท่ีประชุม: มอบกองแผนงานพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ  และนําเสนอทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 

๔.๖  การปรบัปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ พระชนมพรรษา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยอาคารเฉลิมพระเกียรติฯได้รับงบประมาณก่อสร้าง 
๒๖๒.๕ ล้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากอาคารและบริเวณ
โดยรอบยังมีเนื้องานที่จําเป็นต้องก่อสร้างเพิ่มเติม 

เพื่อให้ดําเนินการก่อสร้างเนื้องานส่วนที่เหลือ  เพื่อสามารถให้ใช้อาคารได้ภายในสิ้นปี ๒๕๕๕  
โดยก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็น  ออกแบบห้องประชุมโดยใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  คํานึงถึง
การดูดซับเสียง  สร้างความสวยงามจากลายผ้ากาบบัวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเรียบง่ายตอบรับกับสถาปัตยกรรมอาคาร 



 
 
 

- ๑๑ -

ทั้งนี้  โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงอาคารดังรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน  ลานจอดรถใต้ดินและงานท่อระบายน้ํา งบประมาณ ๙.๗ ล้านบาท 
๒.  โครงการปรับปรุงอาคารส่วนห้องประชุม ห้องประทับส่วนพระองค์ และบริเวณโดยรอบ 

งบประมาณ ๒๐.๕  ล้านบาท 
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟถนน  งบประมาณ  ๖.๘๗  ล้านบาท 
๔. ครุภัณฑ์เครื่องเสียงและเก้าอ้ี  งบประมาณ ๑๒.๑ ล้านบาท 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. รูปแบบตกแต่งภายในห้องประชุม  โดยใช้ผนังผ้าพ้ืนถิ่นบุด้วยฟองน้ํา ส่วนพื้นที่ใช้ปูด้วย

แผ่นยาง 
๒. การออกแบบภูมิทัศน์ และสระบัว 
 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ              
พระชนมพรรษา  ดังนี้ 

๑. การตกแต่งภายในควรปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ปิดผนังที่ดูดซับเสียงและโทนสี ให้มีความ
คงทน ดูแลง่ายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

๒ .  การออกแบบภู มิทัศน์ และสระบัว ควรเลือกพันธุ์ ไ ม้ที่ เหมาะสมกับสภาพดิน  
สิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงรายการภูมิทัศน์ให้เหมะสม  เช่น ปรับลดจํานวนต้นไม้ลง  เป็นต้น  หากมีบาง
รายการที่ไม่เร่งด่วนในการดําเนินการ  อาจชะลอการดําเนินการ แล้วอาจพิจารณานํางบประมาณส่วนที่
เหลือไปสนับสนุนอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก  ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับการดูแลเด็กเล็ก  
 

มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อม  นํา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร  เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางสําหรับปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 
 
 
 

๔.๗ การบรหิารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา          

การบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการขยะและของเสียต่างๆ  ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัย  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ในอนาคต  ซึ่งในการดําเนินการจัดการต้ังช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน  หน่วยงานที่รับผิดชอบได้
ดําเนินการมาตามลําดับ  มีทั้งการปรับปรุงระบบและก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณขยะ และปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีแนวคิดใน
การจัดการขยะเป็นช่วงๆ  จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น  ๓ ช่วง  ๓ แนวคิด คือ  



 
 
 

- ๑๒ -

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗   เป็นการจัดการระบบแบบเตาเผา  
           พ.ศ. ๒๕๔๕   เป็นการจัดการระบบเตาเผาและหมัก 
           พ.ศ. ๒๕๕๒   ถึงปัจจุบัน  เป็นการฝังกลบ  

  จากการดําเนินงานที่ผ่านมา  โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการ
จัดการขยะมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงระบบ แก้ไขปัญหามาเป็นระยะ ดังที่กล่าวข้างต้นหน่วยงานได้
ตระหนักถึงปัญหา  หรือแม้ผลแต่ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคณะทํางานนี้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  หน้าที่เพื่อสํารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา  กําหนดแนวทางการแก้ไข และวิธีการปฏิบัติในด้าน
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งคณะทํางานมีข้อเสนอการ
จัดการขยะของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑.  มหาวิทยาลัยควรขนส่งขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันและในอนาคต ให้กับเทศบาล
วารินชําราบ  จัดการเนื่องจากมีความพร้อมด้านต่างๆ  ของการดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และมี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมของชุมนใกล้เคียง 
  ๒. คณะทํางานฯ  จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
การฝังกลบเดิม ในโอกาสต่อไป เนื่องจากการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล 
  ๓. คณะทํางานฯ ได้มีมติขอให้หน่วยงาน  ที่มีขยะอันตรายประเภท สารเคมี ขยะติดเชื้อ  ให้
ดําเนินการตรวจสอบวิธีการ  ความเหมาะสมและถูกต้องของการจัดการขยะดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อกําหนดใน
การจัดการหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว  ตลอดจนตรวจสอบการจัดการของผู้รับเหมาที่จ้างมากําจัดขยะดังกล่าวใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งในโอกาสต่อไปคณะทํางานฯ  จักได้ทําหนังสือเชิญตัวแทนคณะต่างๆ หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีการใช้  
และจัดเก็บขยะ และของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อ  มาร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย  โดยให้โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประสานการดําเนินการต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

แนวทางที่ ๑  ปิดบ่อฝังกลบและส่งขยะให้เทศบาลวารินชําราบกําจัด 
แนวทางที่ ๒  มหาวิทยาลัยดําเนินการฝังกลบขยะเอง  โดยปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๑  และขอให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษาระบบน้ําเสีย

ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการป้องกันอันตรายจากน้ําเสียที่ปนเปื้อน
สารเคมีที่มาจากพื้นที่การศึกษาของแหล่งน้ําในหนองอีเจม 

 
 

๔.๘ โครงการพัฒนาอาจารย์    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาอาจารย ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปเป็นสติและปัญญาของสังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียง การจะสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ จําเป็นต้องมีหลักสูตร และการ
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จัดการเรียนการสอนที่ดี ในการด้านการวางแผนหลักสูตรเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา เปรียบเสมือนแผน
ประสบการณ์ที่สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่กําหนด การกําหนดรายวิชาและการจัดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรจึง
กําหนดให้สอคล้องกันอย่างเป็นระบบ และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอาจารย์ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีส่วนสําคัญในการดําเนินงานหลักสูตร การบริหารจัดการเรียนการสอน จัดทําแผนการสอนที่ดี และการ
บริหารงานวิชาการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตรงตามวัตถุประสงค์หลักสูตร และเป็นพลเมืองของสังคม 
  ด้วยความสําคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี             
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้
พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 
  มาตรการ ข้อที่ ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๕ ได้แก่ การพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการส่งเสริมการผลิตตํารา
เรียนที่มีคุณภาพ  
ประเดน็การเสนอที่ประชุมพจิารณา 
  - ในการเตรียมวางแผนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
และนโยบายการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ได้กําหนดแผนกลยุทธ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
  ๒.๑ นโยบายและมาตรการในการพัฒนาอาจารย์ให้ทันสมัย มีระบบการกํากับ ติดตาม และ
สร้างการจูงใจ ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือน และคิดเป็นภาระงานให้ 
  ๒.๒ มหาวิทยาลัยควรกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณรองรับและสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้ต่อเนื่องและชัดเจน และต้องรวมหลายภารกิจไปในการพัฒนาอาจารย์ด้วย เช่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ ซึ่งในการจัดอบรมอาจจัดเป็นหลักสูตร มีใบประกาศ ควบคุมระยะเวลา
การเข้าอบรมให้เข้าอบรมทุกๆ ๒-๓ ปี ระยะเวลาควรจัดในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้อาจารย์ไม่ติดภาระงานสอน
อ่ืนๆ และมีเวลาในการอบรมได้อย่างเต็มที่ และผู้รับผิดชอบโครงงานจะได้วางแผนในการจัดเตรียมการอบรม
และการประสานกับวิทยากร ซึ่งอาจติดต่อเป็นรายบุคคลหรือให้หน่วยงานที่รับจัดอบรมดําเนินการ 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
-  ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเข้ารับการอบรม และการนําไปใช้ประโยชน์ 



 
 
 

- ๑๔ -

-  ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการอบรม  โดยกําหนดหลักสูตรสําหรับบุคลากร ในแต่ละระดับ 
เช่น สายวิชาการ สายสนับสนุน  บุคลากรใหม่  บุคลากรเก่า เป็นต้น โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ และ
ฝ่ายวิชาการ (กองบริการการศึกษา) และขอให้ทางคณะพิจารณาติดตาม  ประเมินผลการอบรมนําไปใช้
ประโยชน์  โดยนําผลไปผนวกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ และการประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- ให้มีการกําหนดรายละเอียดของการพิจารณาอาจารย์ดีเด่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยมีการ
แยกประเภทผลงาน 

 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายวิชาการ กําหนดรายละเอียดโครงการ

ให้ชัดเจน เพื่อดําเนินการต่อไป   
 
 

๔.๙  ขอความเห็นชอบเงินสํารองจ่ายตามวตัถุประสงค์  
                    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ ์นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
เงินสํารองจ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด จั่วเซ้งยโสธร 
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ สัญญาเลขที่ ม.อบ.๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๑๔ กันยายน  ๒๕๔๙ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับห้างหุ้นส่วนจํากัด จั่วเซ้งยโสธร วงเงินค่าก่อสร้าง
จํานวน ๗๘,๗๗๐,๐๐๐บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สําเนาสัญญาจ้างแนบ จํานวน ๑๘ 
แผ่น โดยแผ่นที่ ๑๑ ข้อ ๖ ความรับผิดในความชํารุดบกพร่อง กําหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชํารุด
บกพร่องหรือเสียหายซึ่งเกิดจากงานจ้างนี้  ภายในกําหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความ
ชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด 
๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่         
ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานนั้น โดย ผู้จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  อนึ่ง ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดระบุในสัญญาจ้าง ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
จึงจัดซื้อวัสดุ รายการที่ ๑.๓ จํานวน ๗๑,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาดําเนินการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการอื่นๆ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ มาดําเนินการซ่อมแซม
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - การเรียกร้องเงินหลักประกันสัญญา จํานวน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
หกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) มาจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการฯ มีกระบวนการดําเนินการเรียกร้องจาก
คู่สัญญาโดยตรง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด จั่วเซ้งยโสธร หรือ เรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน ไม่อาจคาดการณ์ได้
ว่าจะได้แล้วเสร็จเมื่อไร ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายราชการ        



 
 
 

- ๑๕ -

จึงจําเป็นที่จะขออนุมัติเงินทุนสํารอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ บาท (สองแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานปฏิบัติการ แทน
การยืมเงินทดรองจ่ายราชการ 
  เมื่อโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ฟ้องร้องได้เงินจํานวน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ (สองแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) กองคลัง จะผลักคืนเงินทุนสํารองจ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เต็มจํานวน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและขอให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
๔.๑๐ ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓)  
นางสาวสิริพัฒถ์  ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบัณฑิตศึกษา               

กองบริการการศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓) ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา ฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบ

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษา จํานวน ๖๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔๔  คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๘  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  คณติศาสตร ์     จํานวน    ๑  คน  

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน    ๒  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม    จํานวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน    ๒  คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร ์     จํานวน   ๑  คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน ๑๐ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน   ๘  คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน   ๖ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   ๖  คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน   ๘ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ     จํานวน   ๕  คน 

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร ์    จํานวน   ๓  คน 

๖. คณะศิลปประยกุต์และการออกแบบ จํานวน   ๓ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์    จํานวน   ๓  คน 



 
 
 

- ๑๖ -

๗. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๘  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  การปกครอง     จํานวน   ๖  คน 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑๘  คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๕  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เคม ี      จํานวน  ๒  คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จํานวน  ๓  คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน  ๓  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร ์     จํานวน  ๓  คน 

 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๖  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เครือ่งกล     จํานวน  ๓  คน 

- สาขาวิชา  โยธา      จํานวน  ๑  คน 

- สาขาวิชา  อุตสาหการ     จํานวน  ๑  คน 

- สาขาวิชา  ส่ิงแวดล้อม     จํานวน  ๑  คน 

 

๔. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร ์    จํานวน  ๑  คน 

๕. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๓  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๓  คน 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔             

(ครั้งที่ ๑๓)   จํานวน  ๖๒  คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔๔ คน  ปริญญาเอก จํานวน  ๑๘ คน   
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓) จํานวน ๖๒ คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๔๔ คน ปริญญาเอก จํานวน 
๑๘ คน  และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕ .๑ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งสรุป

สาระสําคัญการประชุมโครงการความร่วมมือต่างๆ   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสรุปสาระสําคัญการประชุม

โครงการความร่วมมือต่างๆ  จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด้วย สํานักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปรายงานการประชุมที่สําคัญจํานวน ๓ รายการ มายังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับภูมิภาคยุโรป 



 
 
 

- ๑๗ -

โดยสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการประชุม
โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  ๒) การประชุมสมัชชา ๔ ภูมิภาค: (ร่าง) 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ ๓) การประชุม Third Bologna Policy Forum ณ 
ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
  งานวิเทศสัมพันธ์นําเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบดังนี้ 

๑) โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ประธานการประชุม: ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร 

๑. สรุปผลการดําเนินงาน ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔ 

๑.๑ การดําเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดับโรงเรียน 

-  จัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ระดับอุดมศึกษา 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อตอบรับนโยบายที่หลากหลาย ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ

บริหารการจัดการ การผลิตกําลังคนและการกระจายโอกาสอุดมศึกษา การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจัย 
การปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรอุดมศึกษา 

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทํางาน

และแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต 

สํานักงานสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ได้วิจัยนํา
ร่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน ๗ กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การออกแบบมัลติมิเดีย การท่องเที่ยว การโรงแรม ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม วิศวกรรม 
เครื่องมือและแม่พิมพ์ และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 

๓. การเตรียมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนที่           

บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning) ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 

๒-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  ฝ่ายเลขาฯ ได้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชุมศึกษาดูงานต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้

จากการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย และเห็นควรมอบ ดร.ทวีศักด์ิ พุฒสุขธี อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาระบบ

การศึกษาของประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบให้คณะที่จะเข้าร่วมประชุมเตรียมการในโอกาสต่อไป 

๔. การเตรียมการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที ่๖  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นัดประชุมใหมอี่กครั้ง ประมาณ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม๒๕๕๕ 
๒) การประชมุสมัชชา ๔ ภูมิภาค: (ร่าง) กรอบคุณวุฒแิห่งชาติ เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

  สืบเนื่องจาก สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทํา (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National 
Quality Framework: NQF) แล้วเสร็จ และประสงค์ให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงได้จัด



 
 
 

- ๑๘ -

ประชุมนี้ขึ้น โดยมี ๒ ช่วง คือ ๑.นําเสนอร่างกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ และ ๒.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสรุปความได้ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์หลักของ NQF คือ 

๑. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบคุณวุฒิการศึกษา กับ ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

๒. ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต/เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

๓. สนับสนุนการปรับคุณภาพ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

๔. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของชาติให้เชื่อมโยงกับนานาชาติ 

โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ระดับสมรรถนะ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ 
และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ แบ่งเป็น ๙ ระดับ ตามแผนภาพ 

ระดับ กลไกเชื่อมโยง/การเติมเต็ม ผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา 

๙                                               ปริญญาเอก 

๘                                               ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

๗                                              ปริญญาโท 

๖                                               ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

๕                                               ปริญญาตร ี

๔                                               อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓                                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๒                                               ม.ปลาย+ทักษะอาชีพ 

๑                                               ม.ต้น+ทักษะอาชีพ 

 องค์ประกอบระดับคุณวุฒิ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ความรู ้๒) ทักษะ และ๓) การประยกุต์ใช้ 
 ยุทธศาสตร์และมาตรการขับเคลื่อนกรอบคณุวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาความร่วมมือเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยการนํา NQF ไปปฏิบัติจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศกัยภาพสถาบันการศึกษา กระจายอํานาจ และสร้างแรงจงูใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการศึกษาวิจัยมาตรฐานอาชีพ/สาขางาน 
ยุทธศาสตร์ที ่๗ สร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและนานาชาติ สร้างเครือข่ายเรียนรู้ NQF 

ช่วงที่ ๒  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  ผู้ร่วมอภิปราย เห็นว่า NQF เป็นที่ยอมรับ เพราะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษากับ
อาชีพ แต่อาจพบปัญหาหลายข้อ อาทิเช่น ความต้องการของตลาดแรงงานไม่ตรงกัน และเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้ครูปรับตัวไม่ทัน เป็นต้น ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาดังนี้ 

ศึกษา 
ฝึกอบรม 
ประเมิน 

เทียบเคียง 
ฯลฯ 



 
 
 

- ๑๙ -

ข้อเสนอแนะ    -  เปลี่ยนเป้าประสงค์ให้เด็กเรียนจบแล้วมีงานทํา   
  -  เชิญคนในทอ้งถิ่นเข้ามาช่วยทําหลักสูตรจดัการเรียนการสอน 

-  ปรับโครงสรา้งการศึกษา โดยเน้นวิชาแกนให้เข้มแข็ง เพื่อที่นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้ว
สามารถ นํา NQF ไปปฏิบัติ 

-  ปรับหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
-  หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเน้นวิชาชีพมากกว่าวิชาสามัญ เพื่อการนําไปใช้ได้จริง 
-  สร้างคนให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

๓) การประชุม Third Bologna Policy Forum ณ ประเทศโรมาเนีย เม่ือวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน 
๒๕๕๕ 
  การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการดําเนินงานตาม Bologna Policy โดยเน้นประเด็นเรื่องการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อสังคม 
ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการรวมตัวทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหภาพยุโรป และข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมนี้มีประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับภูมิภาคยุโรป 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มประเทศสมาชิก EU และยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย 
ออสเตรเลีย และอาฟริกาใต้ ผู้แทนสหภาพนักศึกษาของยุโรป รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน โดยผู้แทนประเทศไทย 
ได้แก่ ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๓ ท่าน โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหัวหน้าคณะ และ ดร. พรชัย มงคลวณิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “The Bologna Process- A Catalyst for Reform in other regions?” 
  ในการประชุมนี้ มี  ๒ หัวข้อใหญ่ และแบ่งเป็น ๔ กลุ่มเพื่ออภิปรายในหัวข้อซึ่งเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลาดแรงงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ที่ประชุมได้จัดทําผลการประชุมในรูปของ Statement of the Third Bologna Policy 
Forum เพื่อเป็นเป้าหมายการดําเนินงานของกลุ่มสหภาพยุโรประหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาดงันี้ 

-  ควรให้มีการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อสร้างอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมจากการ
วิจัย การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ และสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 

-  ควรปรับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ สร้างเสริมความเชื่อมั่น 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรทางการอุดมศึกษามากขึ้น ส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงานมากขึ้น 

-  ควรส่งเสริมการประเมินคุณภาพภายนอก โดย European Quality Assurance Register 
for Higher Education (EQAR) ส่งเสริมความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ส่งเสริมการจ้างงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นผลที่ได้จากการศึกษา 
(Learning outcome) จัดทํา NQF และ professional qualification 



 
 
 

- ๒๐ -

- ควรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีขึ้น เน้น Joint 
programmes, balanced mobility, recognition, international openness 

- ควรส่งเสรมิการจัดเก็บ รวบรวม ทําฐานข้อมูลที่โปร่งใส สอดคล้องกบันโยบาย 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 

-  โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
-  การประชมุสมัชชา ๔ ภูมิภาค: (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
-  การประชุม Third Bologna Policy Forum ณ ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๕ 
ทั้งนี้ สามารถ download  เอกสารสรุปรายงานการประชุมของ ทปอ. ฉบับเต็ม ทั้ง ๓ ฉบับได้

ที่ website ของงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

                   มติท่ีประชุม  : รับทราบ  
 
 
 

๕.๒ จํานวนผู้ได้รับทุนประเภทต่างๆ ท่ีสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จํานวนผู้ได้รับทุนประเภท
ต่างๆ ที่สมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๘ ทุน ตาม
รายชื่อดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล แหล่งทุน ประเภททุน ระยะเวลาการรับทุน

๑ นายนพพร ตันติสิริ 
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานความรว่มมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 

อบรม หลักสูตร 
Sufficiency Economy 
in Agriculture 

๒๖ ก.ค. – ๒๖ ส.ค. 
๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒ นางสาวจิรายุ สนิศิริ 
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

ศูนย์ภาษาซีมีโอ 
ประเทศสิงคโปร์ 

อบรม หลักสูตร 
Postgraduate 
Diploma in Applied 
Linguistics 

๑๖ ก.ค. – ๑๖ พ.ย. 
๒๕๕๕ 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

๓ ดร. เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร ์

Erasmus Mundus-Techno 
Project 

พัฒนาบุคลากร ๑ เดือน 
University of 
Rome 

๔ นางสาวเนตรน้ําทิพย์  
บุดดาวงศ ์
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(โครงการ GMS) 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ๑๔ มี.ค. – ๑๖ มิ.ย.
๒๕๕๕ 
ณ ประเทศเวียดนาม 

๕ นายอรรถชัย เสนหอม 
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยและอาเซียน) 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 
2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 



 
 
 

- ๒๑ -

 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
-  จํานวนผู้ได้รับทุนประเภทต่างๆ ที่สมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 
 

๕ .๓ รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕    

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการ
ประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔) นั้น สํานักงาน  ก.พ.ร. แจ้งผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๓.๖๙๖๓ 
(คะแนนเต็ม ๕) สําหรับผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนต่ํากว่า ๓ คะแนน มีจํานวน ๙ 
ตัวช้ีวัด  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล แหล่งทุน ประเภททุน ระยะเวลาการรับทุน

๖ นางสาววรรณภา วงษ์พินิจ 
นักศึกษา คณะศลิปศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยและอาเซียน) 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 
2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 

๗ นางสาววิชชุดา หวังดี 
นักศึกษา คณะศลิปศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยและอาเซียน) 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 
2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 

๘ นางสาวรมิตา จิรกิจอนันต ์
นักศึกษา คณะบรหิารศาสตร ์
 

กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม 

12 – 19 ก.ค. 2555 
ณ  สปป. ลาว กัมพูชา 
และไทย 
 



 
 
 

- ๒๒ -

๕.๔ การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   
  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและงาน
ติดตามประสิทธิผลงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ตุลาคม๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมิน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อแจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดเกณฑ์การให้
คะแนน ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๑๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ นั้น 
  ในการนี้ สํานักงาน  ก.พ.ร. แจ้งการปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคาํรับรองฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตร ีจํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบปี ๒๕๕๔ 

๑. ตัวช้ีวัดที่ ๗ รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กองคลัง 
๒. ตัวช้ีวัดที่ ๘ รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม กองคลัง 
๓. ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 
กองบริหารกายภาพฯ 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

           มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

๕.๕ การจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องจากการ            
ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Far East University เพื่อความร่วมมือทาง
วิชาการ จึงได้มีแนวคิดในการจัดต้ังศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น  โดยมีแนวคิดในการจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็น
ศูนย์จัดหาเงินทุนสนับสนุนตนเอง และรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ Far East University เพื่อจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัยในการด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาคตะวันเฉียงเหนือ โดย FEU ได้เสนอทุน



 
 
 

- ๒๓ -

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบริหารศูนย์วิจัย FEU จะจัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน และ
อาจารย์ ๑ คน  มาประจําที่ศูนย์เพื่อทํางานร่วมกับคณะวิจัยของคณะบริหารศาสตร์ 
   

         มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

๕.๖ สรุปจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัว
นักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 
๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 
  งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่             
จึงแจ้งสรุปรายงานจํานวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัว ดังนี้ 
 

ลําดับ คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๕๑๓ 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ ๓๙๖ 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๙๑ 

๔. คณะศิลปศาสตร์ ๔๐๕ 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๑๒๐ 

๖. คณะบริหารศาสตร์ ๗๙๕ 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑๕๖ 

๘. คณะนิติศาสตร์ ๓๘๓ 

๙ คณะรัฐศาสตร ์ ๒๙๗ 

๑๐. คณะพยาบาลศาสตร์ ๓๖ 

๑๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๒๖ 

๑๒. วิทยาเขตมุกดาหาร ๖๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๓,๘๘๒ 
 

ทั้งนี้ จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริง กองบริการการศึกษาจะแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- สรุปจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น ๓,๘๘๒ คน  ( ข้อมลู ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ ) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 
 
 

- ๒๔ -

๕.๗ รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๕   

 นางสาวสิริพัฒถ์  ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบัณฑิตศึกษา               
กองบริการการศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
โดยรับรวมที่ส่วนกลาง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ กําหนดรับปี
ละ ๔ ครั้ง แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
  ภาคการศึกษาต้น  ครั้งที่ ๑ (๔ ม.ค. – ๑๗ ก.พ. ๕๕) 
      ครั้งที่ ๒ (๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๕๕) 
  ภาคการศึกษาปลาย  ครั้งที่ ๑ (๕ มิ.ย. – ๒๐ ก.ค. ๕๕) 
      ครั้งที่ ๒ (๓ ก.ย. – ๒๘ ก.ย. ๕๕) 
  เมื่อปิดรับสมัครแต่ละรอบ โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จะส่งข้อมูลเอกสารการสมัครให้
คณะ/หลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร แล้วแจ้งรายชื่อเพื่อจัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ/สถานที่สอบ 
และเมื่อคณะ/หลักสูตรดําเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรายชื่อผู้การสอบคัดเลือกมายังส่วนกลางเพื่อ
จัดทําประกาศผลสอบต่อไป โดยในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จํานวน ๒๐๙ คน 
  มหาวิทยาลัยฯ กําหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน 
๒๐๙ คน รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้า
ศึกษา ทั้งนี้มีผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน ๑๖๘ คน ดังนี้ 

คณะ แผนการรับ
(คน) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

จํานวนผู้มา
รายงานตัว 

หมายเหต ุ

1. คณะเกษตรศาสตร์ ๑๔๙ ๓๑ *๓๔ ๓๐ 

2. คณะวิทยาศาสตร์  ๑๒๕ ๕๘ ๔๖ ๓๖ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑๒๗ ๖๖ ๕๔ ๔๔ 

4. คณะเภสัชศาสตร ์ ๒๘ ๑๗ ๑๔ ๙ 

5. คณะศิลปศาสตร ์ ๒๓ ๔๕ ๑๗ ๑๔ 

6. คณะบริหารศาสตร์ ๒๕ ๓๙ ๒๖ ๒๒ 

7. คณะรัฐศาสตร ์ ๒๕ ๓๐ ๑๘ ๑๓ 

รวม ๕๐๒ ๒๘๖ ๒๐๙ ๑๖๘ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
* หมายเหต ุคณะ
เกษตรศาสตร ์มี
นักศึกษามาสมัครเพิ่ม 
๓ ราย 

. 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- สรุปจํานวนผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 

๒๕๕๕  แยกตามคณะ สาขาวิชา จํานวน ๑๖๘ คน 

                   มติท่ีประชุม : รับทราบและขอให้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับผล

การรับจริง 



 
 
 

- ๒๕ -

๕.๘ กําหนดช่วงวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบพระชนมพรรษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดช่วงวันงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สํานักงาน
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้งเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบพระชนมพรรษา ในช่วงวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม หรือ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะได้พิจารณาจัดทํา
กําหนดการร่วมกับสํานักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ เพื่อจัดส่งกําหนดการ ร่างคํากราบบังคมทูล และร่าง           
พระราโชวาทไปยังสาํนักราชเลขาธิการอีกครั้งก่อนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
           นอกจากนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะได้ทําหนังสือถึงสํานัก
พระราชวังเพื่อขอกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับ ผู้แทนจากสโมสร
นักศึกษา  สมาคมศิษย์เก่าและบัณฑิตรุ่นที่ ๑ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเพื่อเข้าเฝ้ารับ
เสด็จฯ เพิ่มเติม ทั้งนี้กําหนดการดังกล่าวจักได้แจ้งสํานักพระราชวัง พิจารณาต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- กําหนดช่วงวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  และพิธีเปิด 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบพระชนมพรรษา 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 

๕.๙ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการศึกษานอกที่ต้ัง 
ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวม ๓ หลักสูตร โดยใช้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ๑ สาขาวิชา 
คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ ๒ สาขาวิชา คือ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ นั้น 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ได้บริหารจัดการเรียนการสอน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๗ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง วันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ



 
 
 

- ๒๖ -

พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อรับทราบการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ โดยคณะอนุกรรมการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้
แจ้งขอหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดการศึกษานอกที่ ต้ังของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วิทยาเขตมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย ถนนพิทักษ์พนมเขต ตําบลเมืองมุกดาหาร 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๓ หลักสูตร คือ 

(๑) หลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี 
(๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป 
ทั้งนี้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕            

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตมุกดาหาร 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 

 

๕.๑๐ รายงานประจําปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓-
๒๕๕๔  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานประจําปี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สรุปสถานการณ์ 
นโยบาย แผน การปฏิบัติ และผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ โดยกิจกรรม
การศึกษาถือตามปีการศึกษา (เริ่มมิถุนายน ถึง พฤษภาคมของปีถัดไป) ส่วนภารกิจของบุคลากร งบประมาณ 
รายรับ รายจ่าย ถือตามปีงบประมาณ (ตุลาคม ถึง กันยายนของปีถัดไป) ในรอบปีที่ผ่านมา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๑ จํานวนผู้เลือกสมัครลดลง แต่จํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจึงยังคงเป็นเป้าหมาย ได้เริ่มหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุงทุก
หลักสูตร ซึ่งประจวบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาบังคับใช้ มีการปรับปรุงกระบวนวางแผน ทํางานและ
บริหารจัดการ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสําหรับงานต่างๆ อาทิ ( e-office &              
e-document) งานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QMS) แบบสะสมและ



 
 
 

- ๒๗ -

รายงานผลปฏิบัติงาน (e-port folio) มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง มีคณะกรรมการต่างๆ เป็นกลไกสําคัญให้การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาทิคณะ 
กรรมการบริหารกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ (ERB) คณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
  ในส่วนกิจกรรมนักศึกษายังคงรักษาผลงานที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
โครงการวิศวกรรมปฐพี คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตกําลังสูง และการแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นต้น ในเรื่อง
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ประมาณ ๑,๔๕๐ ทุน เป็นจํานวนเงินประมาณ ๒.๕ ล้านบาท (ไม่รวมทุน กยศ.) อีก
ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งให้บุคลากรเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ทํางานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบอย่าง มีความร่วมมือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ใน
การฝึกอบรมอาจารย์ ความร่วมมือกับ Japan Oversea Development Agency – JODC ในการจัดบรรยาย
พิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่น ฝึกงานระยะสั้น และพบปะผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนระบบราชการ และกฎระเบียบต่างๆ ส่งผลกระทบในเรื่อง
งบประมาณที่ได้รับลดลง ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทําให้คณะฯ เริ่มวางแผนป้องกัน หรือรับปัญหาในการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่องค์กร โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของคณะในอนาคตต่อไป 
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๕.๑๑ รายงานประจําปี  คณะรัฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานประจําปี  

คณะรัฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อต้ังขึ้นภายใต้การ
สนับสนุนทางวิชาการจาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  อดีตศาสตราจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาและรองประธานวุฒิสภา กล่าวคือ 
ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ท่านได้เสนอให้เปิดหลักสูตรัฐศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
            เดิมคณะรัฐศาสตร์สังกัดคณะนิติศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ริเริ่มจัดต้ัง            
คณะนิติศาสตร์ก่อน โดยอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน จากนั้นไม่นานกลับปรากฏว่างานทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัวขึ้น   เนื่องจากแนวโน้มของการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นและการ
พัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่  อีกทั้งการศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความโดด
เด่น เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  และเป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของ
ผู้เรียนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคอีสานตอนใต้ จึงต้องการ



 
 
 

- ๒๘ -

พัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและการวิจัยการที่รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์รวมยุบกับนิติศาสตร์ในตอนต้นนั้นจึงกลายเป็นอุปสรรค เพราะลักษณะวิชานิติศาสตร์
แตกต่างกันมาก อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของทั้งสองสาขาวิชาก็มีความแตกต่างกันจึงได้ขอแยกตัวออกมาเป็นคณะ
รัฐศาสตร์  และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยหลักสูตรที่แตกแขนงออกไปถึง 
๘ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 
๒. หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองค์การ 
๓. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๔. หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการปกครอง 
๕. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองค์การ 
๖.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๗. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
๘. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  (โครงการพิเศษ) 
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐศาสตร์จึงแยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตร์ โดยผ่านการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ และผ่านสภามหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 

 
 

๕ .๑๒ รายงานประจําปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานประจําปี 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นเอกสารที่บอกให้ทราบการ
ดําเนินงานในรอบปีที่เพิ่งสิ้นสุดของทุกหน่วยงาน สําหรับ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ก็เช่นเดียวกัน รายงานประจําปีฉบับนี้จึงเป็นการรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึง ผลการทํางาน
ของคณะ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นการทํางานของคณะผู้บริหารคณะสองชุดแรก จากวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ชุดที่สอง จากวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ คณะผู้จัดทําได้นําเสนอ ภาพสําคัญๆทั้งทรัพยากรที่สําคัญของคณะ คือ คณาจารย์ 
กระบวนการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดให้สอดคล้องกับแผนฯของมหาวิทยาลัย และ ผลงาน            
ทั้ง ๔ ด้าน อันประกอบด้วย การสร้างบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ มีความต้ังใจจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการให้ดีย่ิงๆขึ้นในปีต่อไป 
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๕.๑๓ รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส ๒ ประจําปี ๒๕๕๕  ณ วันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๕   

นายประกิจ  เชื้อนิล นักวิชาการบัญชี ชํานาญการ กองคลัง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๖ ข้อ ๓๕ กําหนด
ว่า การทํารายงานลงบัญชีให้จัดทําโดยแสดงผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินโดยถูกต้องตามความเป็น
จริง  โดยใช้เกณฑ์เงินสด และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ที่ ๘ ตัวบ่งชี้
ที่ ๘.๑  มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔  ให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง 

          ข้อ ๕  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

                    ข้อ  ๗  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนําข้อมูลรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ดังนั้น  เพื่อให้การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๖ และคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ  
กองคลัง จึงขอนําเสนอรายงานสถานะการเงิน ณ วันสิ้นไตรมาส ๒  ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๕  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานสถานะทางการเงิน  ไตรมาส  ๒  ประจําปี ๒๕๕๕  ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕   
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ นโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

นางนัยนา  บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณานโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้น เป็นเงิน ๖๐๖,๒๘๐,๓๐๐.- บาท นั้น ในการนี้ กองแผนงานได้กําหนดปฏิทินการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการ
ดําเนินงานตามกระบวนการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  



 
 
 

- ๓๐ -

ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ 
๘.๑ กําหนดให้หน่วยงานมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องกับกรอบวงเงินข้างต้น และมีกรอบแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้อย่างชัดเจน สําหรับให้คณะ/หน่วยงานนําใช้ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณของ
คณะ/หน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องและสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กองแผนงาน จึงขอเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)นโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

                  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑. ให้รวมประเด็นรายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และรายรับจากค่าจําหน่าย
ผลผลิตจากงานบริการชุมชนและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์,รายรับค่าตรวจสอบโครโมโซม
ของคณะวิทยาศาสตร์,รายรับค่าทดสอบวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น “รายรับจากการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ  การบริการชุมชนและการเรียนการสอน ” โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๙๐ 
  ๒. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงรายละเอียดในส่วนเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาให้ถูกต้อง  ตามที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และสําหรับรายรับที่จัดสรรให้
สํานักงานอธิการบดี  ให้ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรรให้หน่วยงานภายในเพิ่มเติม (ถ้ามี)   
  ๓. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมการจัดสรรค่าบํารุงห้องสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สํานักวิทยบริการเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร 
 
 
 
 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ของ ศาสตราจาย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล จะครบกําหนดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น               
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๕๕               
ลงวันที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   

 
 



 
 
 

- ๓๑ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   
   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 

๖.๓ รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น้อมนํากระแสพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่  ตําบลรุง อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่
เป้าหมายการดําเนินงาน  โดยเน้นการดําเนินงานแบบบูรณาการในสาขาวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอ้มแก่เด็ก  เยาวชนและชุมชนโดยรอบ  นั้น 

โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ขอนําเรียนความคืบหน้าในการดําเนินงานในพื้นที่
ดังกล่าว  ๖  เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕)  โดยการดําเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
การบริการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้คือ ๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ  ๒. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยกําหนดประเด็นการ
ดําเนินงาน  ๕  เรื่อง สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ดังนี้ 
                     ๑. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน              
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๒. การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓. การพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพของชุมชน 
  ๔. การพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพและอนามัย 
  สําหรับรอบ  ๖  เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๕๔ – มี.ค. ๒๕๕๕ ) ประจําปี ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินโครงการตามแผนฯ แล้ว ๓  โครงการย่อย  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 

- ๓๒ -

๖.๔ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  แก้วระหัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
๑ . คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการชลประทาน จังหวัด

อุบลราชธานี สํานักชลประทานที่ ๗ มีความประสงค์จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันใน
โครงการร่วมติดตามสถานการณ์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  บันทึกข้อตกลงนี้มี
ระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันที่ลงนาม อาจมีการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ตามท่ีทั้งสองฝ่ายร่วมกัน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา             
มหาวชิราลงกรณ มีความประสงค์จัดทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน
ในโครงการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันลง
นาม อาจมีการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ตามท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑.บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการ
ชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี สํานักชลประทานที่ ๗   

๒. บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

  มติท่ีประชุม:เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อ

พิจารณารูปแบบการจัดทําข้อตกลงให้ถูกต้องและนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

๖.๕ รายงานผลการเร่งรัด  ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕)  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการเร่งรัด  
ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก              
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕) โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํารายงานผลการเร่งรัด  
ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  รอบ  ๖ เดือนแรก           
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด  ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริต และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุก ๖  เดือน จึงแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดทราบ เพื่อเป็นการกํากับดูแล  และป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- รายงานผลการเร่งรัด  ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕) 



 
 
 

- ๓๓ -

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๖.๖ รายงานผลการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการแบ่งส่วน
ราชการ และส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดําเนินการจัดทํา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเป็นสําคัญ ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางและแบบแผนการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการดําเนินงานของส่วนงาน และเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
และวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อขอความเห็นชอบโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
และนําเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอที่ประชุมในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นั้น  

บัดนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

๑.  โครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๒.  (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๓.  แจ้งคณะนิติศาสตร์พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายใต้สาขาวิชานิติศาสตร์  

 

  มติท่ีประชุม: รับทราบ ทั้งนี้มอบโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ประสานโครงการจัดต้ัง

กองวิเทศสัมพันธ์และสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้ถูกต้องตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 

๖.๗ (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์  
   นายวรพจน์  นวลสกุล  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานัก
วิทยบริการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์  สํานักวิทยบริการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
หน้าที่ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการให้บริการติดต้ัง ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ 



 
 
 

- ๓๔ -

(เครื่องฉาย  เครื่องเสียงและอุปกรณ์จัดแสดง) คณะ/สํานักฯ หน่วยงาน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งการให้บริการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่             
ค่าบันทึกเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  รวมทั้งการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ชํารุด/เสื่อมราคาของโสตทัศนูปกรณ์  
เช่น กล้องโทรทัศน์  บอร์ดจัดนิทรรศการ  ค่าทําความสะอาดจอรับภาพ เครื่องฉาย และจอฉายภาพ  

การให้บริการดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตและบริการ หากกําหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้บริการเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  จะทําให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการด้านต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ต้นทุนการผลิตและลดงบประมาณด้านการซ่อมบํารุงวัสดุ อุปกรณ์อีกทางหนึ่ง 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  
ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. เพิ่มเติมคํานิยามสําหรับผู้ใช้บริการโดยแยกเป็นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒. ปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
๓. ทั้งนี้สําหรับตัดโอนเงินในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ขอให้กองคลังพิจารณาดําเนินการตัดโอนไปยังสํานักวิทยบริการ  
 

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป  
 
 

๖.๘ การจัดทําบันทึกข้อตกลง(MOU) การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสําหรับเกษตรกร  จังหวัดขอนแก่น  

นายธนาตย์  เดโชชัยพร รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งที่ประชุม
เพื่อพิจารณา การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สําหรับเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ตามท่ีสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้สร้างโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางและแหล่งบริการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ยางแก่สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อม
ในการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง โดยมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 
ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ความร่วมมือสนับสนุนดําเนินการนั้น โรงงาน
ต้นแบบฯ  ณ  ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น เป็น ๑ ใน ๔ โรงงานต้นแบบฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อดําเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสําหรับเกษตรกร
ขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยางของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี หน่วยงานทั้งสองจึงเห็นควร



 
 
 

- ๓๕ -

ให้จัดทําข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสําหรับเกษตรกร จังหวัด
ขอนแก่น 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางสําหรับเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น 

 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อ

พิจารณารูปแบบการจัดทําข้อตกลงให้ถูกต้องและนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

๖.๙ งานวิจัย  นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบการเปิดงานวิจัย  นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้ ด้วยโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ 
ได้จัดโครงการ “งานวิจัย  นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้ ” ขึ้นในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ภายในงาน อาทิ การแสดงวิสัยทัศน์ การเสวนาเรื่องบทบาทในการร่วมพัฒนางานวิจัยและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่  การแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ที่พร้อมใช้งาน และการเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่เอกชนสามารถใช้บริการได้ ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร  บุคลากร 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

๖.๑๐ กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครบรอบ ๒๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๕  จึงขอเสนอรายละเอียดกิจกรรม
วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา 

วันจันทร์ที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕  
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  บวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหมหน้ามหาวิทยาลัย 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ทําบุญตักบาตร  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)   
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลบุคลากรดีเด่น  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

 
บรรยายพิเศษเตรยีมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน          
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 

 








