
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

        ผู้มาประชุม  
 ๑. อธิการบดี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา   ซาฮีร ์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นายธีระศักด์ิ เชียงแสน กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๑. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.วส ุ อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ นางสายเพชร   อักโข กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๖. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายทรงพล  อินทเศียร กรรมการ 
๑๗ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
๑๙. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นางสาวศิริพร ยศมูล กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๒. 
๒๓. 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผศ.อริยาภรณ์ 
ผศ.มงคล 

พงษ์รัตน์ 
ปุษยตานนท์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
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๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๕. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางสุดารัตน์ หอมหวล ลาป่วย 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี ติดราชการ 
๓. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร รศ.มันทนา สามารถ ติดราชการ 
๔. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา   มูลสาร ติดราชการ 
๕. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นายกิจสุวัฒน ์ หงษ์เจริญ ติดภารกิจ 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม   

๑. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นายพิชิต โสภากันต์  
๒. 
 

ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ ผศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ 

 

     
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑   นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 
ประธานที่ประชุม ฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้ประกาศนโยบาย “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยภายในปี ๒๕๕๘ 

• ให้ผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ผลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ในอันดับดีขึ้น 

• สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ 

• มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้น 

• มีการกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น 
ทั้งนี้โดยเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดสนับสนุน 

การศึกษามากขึ้น 
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  นโยบายที่จะดําเนินการ ๘ ประการดังนี้ 
๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์  

แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเช่ือมโยงกันทั้งในหลักสูตรและการเรียน
การสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบ 
การทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผู้เรียน โดย 
   ๑.๑) จะเร่งรัดและสานต่อเรื่องปฏิรูปหลักสูตรให้แล้วเสร็จ จะสนับสนุนการปฏิรูป
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้เดินหน้าต่อไป โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมทุกระดับช้ันการศึกษา 
   ๑.๒) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันและรองรับหลักสูตรใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ การคิด
วิเคราะห์ 
   ๑.๓) พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลทั้งภายในและภายนอก ให้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
นานาชาติ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนาระบบการคัดเลือก
บุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๒. ปฏิรูปผลผลิตและพัฒนาครู ให้มีจํานวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ 
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่ และการเรียนรู้ในโลกยุค
ใหม่รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลด
ปัญหาที่บ่ันทอนขวัญกําลังใจของครู และส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓. เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน 
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และพัฒนาเนื้อหาสาระ พัฒนาครูและการวัด
ประเมินผลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย 

๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล โดยผลักดันให้ 
เกิดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กําหนดทักษะ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ มีงานทํา มีความก้าวหน้า และได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ขึ้นกับ
วุฒิการศึกษาเท่านั้น พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมมือกับภาคการผลิตและ
สถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาใน
ลักษณะทวิภาคีโดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็น ร้อยละ ๕๐ 
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๕. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิง 

ปริมาณ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (world class university) มากขึ้น  

๖. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น  
สนับสนุนระบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารัฐ-เอกชน (Public Private Partnership) 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร สนับสนุนการฝึกงานและเรียนรู้
การทํางานจริงในสถานที่ทํางาน โดยรัฐกํากับ ควบคุมเท่าที่จําเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน 

๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
ได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และพัฒนากองทุนเงินกู้ยิมที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (LCL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

๘. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและ 
สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการประชาชน
ในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญ กําลังใจกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะให้มีกลไกขับเคลื่อน ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. เร่งรัดจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามกฎหมายกําหนด 
๒. จัดต้ังสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ และ 

นวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๓. สร้างความเข้มแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล พัฒนาให้มี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศเทียบเคียงได้ในระดับสากล เพื่อประเมินผลสําเร็จของ
ระบบการศึกษาไทยในภาพรวม  

๔. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่ม 
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน/องค์กร และกลไกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและกลไกดังกล่าวข้างต้น จะดําเนินการ ๒ ส่วน ดังนี้ 

• ต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสําคัญต่างๆ โดยระดมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
จากการทดสอบ PISA 
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• จัดประชุมปฏิบัติการ (workshop) อย่างเป็นระบบ เพื่อการระดมความคิดและการมี 
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามนโยบาย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- แจ้งที่ประชุมเพื่อให้รับทราบ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

๑.๒  คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ประธานที่ประชุมฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.) จํานวน ๑๘ ท่าน โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ได้รับการแต่งต้ังดํารง
ตําแหน่ง เป็น ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๖ เม่ืออังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ ๔.๒.๒  หนา้ ๑๘ บรรทัดที่ ๑๕-๑๙ แก้ไขมติที่ประชมุ จากเดิม  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียด  

เกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ใน
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรอืเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเสนอวาระขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อไป 

 แก้ไขเป็น 
มติที่ประชุม : มอบสํานักงานบริหารบณัฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอยีดในประเดน็ 

ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการ 
สอบผา่นภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอใหส้ภามหาวิทยาลัยอนมัุติไว้แล้วหรือไม่ 
ถ้ายังไม่ได้ดําเนินการ ให้หลกัสูตร/คณะ ดําเนนิการขออนุมัติเรื่องดงักล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
หากดําเนินการขออนุมัติไว้แล้ว ให้สาํนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 
๒๕๕๕  
  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ รวม
ทั้งสิ้น ๓๘ ตัวบ่งชี้ ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพฯ ขอนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งนี้ 

 ๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑.๒  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑.๓ การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
 

๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ยึดแนวทางการประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมิน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๕ คะแนน กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบ
ที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จําแนกผลการ
ประเมินฯ ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๓) ตัวบ่งชี้ สกอ.รวม
กับ สมศ. (ในระบบ CHE QA) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  

- “ระดับคณะ” ประเมินตาม ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ โดยมีหน่วยงานที่อยู่ใน 
“ระดับดีมาก” คะแนนตั้งแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป จํานวน ๔ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนอยู่
ระหว่าง ๓.๕๑-๔.๕๐ จํานวน ๗ หน่วยงาน 

- “ระดับหน่วยงานสนับสนุน” ประเมินตาม ๔ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของ
สํานัก โดยมีหน่วยงานที่มีคะแนนตั้งแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป จํานวน ๑ หน่วยงาน (ระดับดีมาก) และมีหน่วยงานที่อยู่
ในระดับ “ดี” คะแนนระหว่าง ๓.๕๑-๔.๕๐ จํานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้ 
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หน่วยงาน 
ผลประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
๑. คณะเภสัชศาสตร ์ ๔.๙๑ ดีมาก 
๒. คณะวิทยาศาสตร์  ๔.๗๗ ดีมาก 
๓. คณะเกษตรศาสตร์ ๔.๗๕ ดีมาก 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๔.๖๑ ดีมาก 
๕. คณะบริหารศาสตร์  ๔.๔๑ ดี 
๖. คณะรัฐศาสตร์ ๔.๓๗ ดี 
๗. คณะนิติศาสตร์ ๔.๓๕ ดี 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร ์* ๔.๐๓ ดี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ ๔.๐๐ ดี 
๑๐. คณะพยาบาลศาสตร ์ ๓.๙๓ ดี 
๑๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๗๒ ดี 
หน่วยงานสายสนับสนุนฯ   

๑. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ ๔.๕๗ ดีมาก 
๒. สํานักวิทยบริการ ๔.๔๓ ดี 
๓. สํานักงานอธกิารบดี ๔.๐๐ ดี 

หมายเหตุ  * หน่วยงานที่มีการอุทธรณ์/ รอพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม คะแนนการประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 

 ๒.๒ ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.  

- “ระดับคณะ” ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) และตัว
บ่งชี้ภาพรวม ๑๕ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สมศ. โดยหน่วยงานที่อยู่ใน “ระดับดี” คะแนนประเมินระหว่าง ๓.๕๑-
๔.๕๐ จํานวน ๙ หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีอยู่ “ระดับพอใช้” คะแนนประเมินระหว่าง ๒.๕๑-๓.๕๐ จํานวน 
๒ หน่วยงาน ทั้งนี้ มี ๑ หน่วยงานที่มีผลประเมินในตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) อยู่ในระดับ “ต้อง
ปรับปรุง” คือ คณะรัฐศาสตร์   

- “ระดับหน่วยงานสนับสนุน” โดยประเมิน ๑ ตัวบ่งชี้ ตามภารกิจของสํานัก คือ   ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ซึ่งมี ๒ หน่วยงาน มีคะแนนอยู่ใน “ระดับดีมาก” 
มีค่าคะแนนตั้งแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป และมี ๑ หน่วยงานอยู่ใน “ระดับดี” 

หน่วยงาน 
ผลประเมินคุณภาพภายใน  

ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑ ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๑-๑๕ ระดับ
คุณภาพ คะแนน คะแนน 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน   
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ์* ๔.๓๔ ดี ๔.๓๐ ดี 
๒. คณะวิทยาศาสตร์  ๔.๑๗ ดี ๔.๒๑ ดี 
๓. คณะเภสัชศาสตร์  ๔.๐๐ ดี ๔.๐๘ ดี 



 
 
 

- ๘ - 

หน่วยงาน 
ผลประเมินคุณภาพภายใน  

ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑ ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๑-๑๕ ระดับ
คุณภาพ คะแนน คะแนน 

๔. คณะเกษตรศาสตร์ ๓.๙๗ ดี ๔.๐๙ ดี 
๕. คณะบริหารศาสตร์  ๓.๙๓ ดี ๓.๘๘ ดี 
๖. คณะนิติศาสตร์  ๓.๗๐ ดี ๓.๖๒ ดี 
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๖๕ ดี ๓.๖๖ ดี 
๘. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๓.๕๘ ดี ๓.๖๖ ดี 
๙. คณะพยาบาลศาสตร์ ๓.๕๑ ดี ๓.๔๔ พอใช้ 
๑๐. คณะศิลปศาสตร์ ๓.๐๗ พอใช้ ๓.๑๘ พอใช้ 
๑๑. คณะรัฐศาสตร์ ๒.๓๓ 

ต้อง
ปรับปรุง 

๒.๖๒ พอใช้ 

หน่วยงานสายสนับสนุนฯ (ประเมิน ๑ ตัวบ่งช้ี - ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารสถาบัน) 
๑. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ - - ๔.๖๐ ดีมาก 
๒. สํานักวิทยบริการ - - ๔.๕๗ ดีมาก 
๓. สํานักงานอธกิารบดี - - ๓.๘๐ ดี 

หมายเหตุ  * หน่วยงานที่มีการอุทธรณ์/ รอพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม คะแนนการประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลง 
  

 ๒.๓ ผลประเมินฯ รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.  
- “ระดับคณะ” ประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ 

และประเมินตามเกณฑ์ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ รวม ๓๘ ตัวบ่งชี้ โดยมีหน่วยงานที่อยู่ “ระดับดีมาก” คะแนนประเมิน
ต้ังแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป จํานวน ๓ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่อยู่ “ระดับดี” คะแนนประเมินระหว่าง ๓.๕๑-๔.๕๐ 
จํานวน ๘ หน่วยงาน   

- “ระดับหน่วยงานสนับสนุน” มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อประเมินภายใน ๓ ส่วน คือ  ๑) 
ประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ๗ ตัวบ่งชี้ ๒) ประเมินตามเกณฑ์ สมศ. ๑ ตัวบ่งชี้ และ 
๓) ตัวบ่งชี้ที่สํานักกําหนดขึ้นเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักด้านการให้บริการ ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินพบว่า ทั้ง ๓ หน่วยงาน มีคะแนนอยู่ใน “ระดับดี” คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง ๓.๕๑-๔.๕๐  
   หมายเหตุ – ผลประเมิน “ระดับคณะ” ที่รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. มหาวิทยาลัย
ต้องรายงานในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA) ของ สกอ. 

หน่วยงาน 
ผลประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน   

๑. คณะเภสัชศาสตร ์ ๔.๖๑ ดีมาก 
๒. คณะวิทยาศาสตร์ ๔.๕๖ ดีมาก 
๓. คณะเกษตรศาสตร์  ๔.๕๑ ดีมาก 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๔.๒๘ ดี 
๕. คณะบริหารศาสตร์  ๔.๒๑ ดี 



 
 
 

- ๙ - 

หน่วยงาน 
ผลประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร ์* ๔.๑๓ ดี 
๗. คณะนิติศาสตร์ ๔.๑๐ ดี 

๘. คณะพยาบาลศาสตร ์ ๓.๗๘ ดี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ ๓.๗๑ ดี 
๑๐. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๗๐ ดี 
๑๑. คณะรัฐศาสตร์ ๓.๗๐ ดี 

หน่วยงานสายสนับสนุนฯ   

๑. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ ๔.๔๘ ดี 
๒. สํานักวิทยบริการ ๔.๓๐ ดี 
๓. สํานักงานอธกิารบดี ๔.๒๗ ดี 

หมายเหตุ  * หน่วยงานที่มีการอุทธรณ์/ รอพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม คะแนนการประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 

การเปรียบเทยีบผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศกึษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ “ระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า” พิจารณาจากผลประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
และประเมินตามเกณฑ์ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ รวม ๓๘ ตัวบ่งชี้ ที่นําเข้าระบบ CHE QA ดังนี้   

องค์ประกอบ ผลประเมินคุณภาพภายใน 
ปี ๒๕๕๔ 
(คะแนน) 

ร้อยละ ปี ๒๕๕๕ 
(คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
การเพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน      

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

๑. คณะเภสัชศาสตร์  ๔.๕๒ ๙๐.๔๐ ๔.๖๑ ดีมาก ๑.๘๐ 

๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

๔.๑๗ ๘๓.๔๐ ๔.๒๘ ดี ๒.๒๐ 

๓. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒.๕๗ ๕๑.๔๐ ๓.๗๘ ดี ๒๔.๒๐ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี      

๔. คณะวิทยาศาสตร์  ๔.๕๓ ๙๐.๖๐ ๔.๕๖ ดีมาก ๐.๖๐ 

๕. คณะเกษตรศาสตร์ ๔.๐๓ ๘๐.๖๐ ๔.๕๑ ดีมาก ๙.๖๐ 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร ์* ๔.๔๘ ๘๙.๖๐ ๔.๑๓ ดี -๗.๐๐ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ      

๗. คณะบริหารศาสตร์  ๓.๘๗ ๗๗.๔๐ ๔.๒๑ ดี ๖.๘๐ 

๘. คณะนิติศาสตร์ ๓.๔๑ ๖๘.๒๐ ๔.๑๐ ดี ๑๓.๘๐ 

๙. คณะศิลปศาสตร์ ๓.๘๔ ๗๖.๘๐ ๓.๗๑ ดี -๒.๖๐ 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ ๓.๖๐ ๗๒.๐๐ ๓.๗๐ ดี ๒.๐๐ 

๑๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๕๕ ๗๑.๐๐ ๓.๗๐ ดี ๓.๐๐ 



 
 
 

- ๑๐ - 

 
หน่วยงานสายสนับสนุนฯ 

     

๑. สํานักคอมพิวเตอร์ฯ ๔.๒๖ ๘๕.๒๐ ๔.๔๘ ดี ๔.๔๐ 

๒. สํานักวิทยบริการ ๔.๒๗ ๘๕.๔๐ ๔.๓๐ ดี ๐.๖๐ 

๓. สํานักงานอธกิารบดี ๔.๓๗ ๘๗.๔๐ ๔.๒๗ ดี -๒.๐๐ 
 

หมายเหตุ  * หน่วยงานที่มีการอุทธรณ์/ รองพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนการประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
๓. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓)    

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบคุคลที่มีอาํนาจหน้าทีห่รือทีเ่ก่ียวข้อง 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - เพื่อพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๕ และขอที่ประชุมให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ  

 
  มติที่ประชุม : รับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
  ๓.๒  สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๕๖ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้
มีการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๖ และการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการ
ประเมินดังกล่าวในวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับประเมินประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งสิ้น ๓๘ ตัวบ่งชี้ 
ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพฯ ขอนําเสนอผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ดังนี้ 

 ๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑.๒  สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 



 
 
 

- ๑๑ - 

๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ยึดแนวทางการประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมิน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่
จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 ๑.๒ สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จําแนกการประเมินฯ เป็น ๓ ประเภท คือ 
๑) ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๓) ตัวบ่งชี้ สกอ.รวมกับ สมศ. (เสนอในระบบ CHE QA) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
- ประเมินตาม ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองอยู่ในระดับ 

“ดีมาก” ๔.๖๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 

องค์ประกอบ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
                      แผนดําเนินการ 

๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที ่๒ การผลิตบัณฑิต ๔.๐๔ ดี 
องค์ประกอบที ่๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที ่๔ การวิจัย ๔.๘๙ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐ ดี 

รวม ๔.๖๑ ดีมาก 
 

   

 

 

 

 



 
 
 

- ๑๒ - 

 

  ๒) ผลประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

  - ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน สมศ. ในตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) และตัวบ่งชี้
ภาพรวม ๑๕ ตัวบ่งชี้ โดยมหาวิทยาลัยประเมินตนเองในตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑) ได้ค่าคะแนน ๔.๑๐ 
อยู่ใน “ระดับดี” และตัวบ่งชี้ภาพรวม ๑๕ ตัวบ่งชี้ ได้ค่าคะแนน ๔.๐๗ อยู่ใน “ระดับดี” ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
                      แผนดําเนินการ 

- - 

องค์ประกอบที ่๒ การผลิตบัณฑิต ๔.๒๗ ดี 
องค์ประกอบที ่๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - 
องค์ประกอบที ่๔ การวิจัย ๒.๒๗ ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที ่๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ ๔.๒๔ ดี 
องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ - - 
องค์ประกอบที ่๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - - 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (๑ – ๑๑) ๔.๑๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ (๑ – ๑๕)  ๔.๐๗ ดี 
  

  ๓) ผลประเมินฯ รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ.  
- ประเมินตาม ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองอยู่ในระดับ 

“ดีมาก” ๔.๖๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. เฉพาะตัวบ่งชี้พ้ืนฐานและภาพรวมทุกตัวบ่งชี้  
๑๕ ตัวบ่งชี้ โดยมหาวิทยาลัยประเมินตนเองอยู่ในระดับ “ดี” ๔.๔๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
   หมายเหตุ – ผลประเมินดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยต้องรายงานในระบบ CHE QA 

องค์ประกอบ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนฯ ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที ่๒ การผลิตบัณฑิต ๔.๑๓ ดี 
องค์ประกอบที ่๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๔ การวิจัย ๓.๕๘ ดี 
องค์ประกอบที ่๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ ๔.๗๕ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที ่๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐ ดี 



 
 
 

- ๑๓ - 

องค์ประกอบ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

รวม ๔.๔๐ ดี 
 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
๓. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓)    

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมนิตนเอง  
ระดับสถาบันประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ และขอที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพในวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
  ๓.๓  กําหนดการและรายชื่อคณะกรรมการประเมินภายใน ระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการ
ประเมินระดับคณะ/สํานัก ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  และการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไป
รับปรุงและพัฒนาในรอบปีการศึกษา/ปีงบประมาณถัดไปในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ระดับมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  คือ  

๑. ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึน้บัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.  

๒. กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย ๕ คน โดยเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยรอ้ยละ ๕๐  

๓. กรรมการประเมินฯจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.   
 



 
 
 

- ๑๔ - 

                  ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย  พิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสกอ. และบางท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

                       คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้
ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบคุคลที่มีอาํนาจหน้าทีห่รือทีเ่ก่ียวข้อง 

                 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที ่๖ /๒๕๕๖ เมือ่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
๑. เพื่อทราบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและกําหนดการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย 
 ๒.   ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
  ๓.๔  รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมือ่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้กองบริการ
การศึกษา เสนอแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ และกองบริการการศึกษา ได้จัดทาํคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๙๘๔/๒๕๕๖  สั่ง ณ วันที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะทํางาน ๓ ชุด ได้แก่ คณะทํางาน
กลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ คณะทํางานกลุ่มเรียนรู้และศกึษาเพิ่มเติม และคณะทํางานศึกษากลยุทธ์การตลาด
เพื่อการรับนักศึกษา ซึ่งได้นํารายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๒ 
สิงหาคม แล้วนั้น 
  และ กองบริการการศึกษา ได้มีการรายงานความคืบหน้า ในการดําเนินงานของคณะทํางาน
เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
– ๒๕๕๘ ในกลุ่มคณะทํางานศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อการรับนักศึกษา ในด้านต่างๆ ครอบคุลมต้ังแต่ปัจจัย



 
 
 

- ๑๕ - 

สําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ แนวทางการดําเนินการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และอนาคต   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - แนวทางการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้คณะทํางานแต่ละชุดแยกการดําเนินการและกําหนด
กิจกรรม/เสนอแผนและงบประมาณสําหรับการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การเสนอ(ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
  ๔.๑.๑  (รา่ง)ประกาศมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ 

อัตราการจ่ายเงินสมนาคณุแก่ผู้ฝึกสอนกฬีา พ.ศ. ๒๕๕๖     
   รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา เสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี  สํานักงาน
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้งานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการกีฬา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  - มาตรา ๑๕(๒) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - การเสนอ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ 
อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ฝึกสอนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
  ทั้งนี้  ที่ประชมุ มีการพิจารณาอย่างกวา้งขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ควรปรบัแก้ไขวิธีการเขียนให้ถูกต้อง โดยเพิ่มเติม คําจาํกัดความ หลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินสมนาคณุ  
โดยหมวดใด 
 
  มติที่ประชุม :  มอบให้สํานักงานพัฒนานักศึกษา นํากลับไปพิจารณาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอต่อทีป่ระชุมในครั้งต่อไป   
 
 
 



 
 
 

- ๑๖ - 

  ๔.๑.๒  (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าดว้ยกองทุนพัฒนากีฬา มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  
  รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ี สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกฬีาเพื่อความเป็นเลิศ 
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลงัใจให้กับผูฝ้ึกสอนและนักกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้งานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการกีฬา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  -มาตรา ๑๕(๒) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติที่ประชุม : มอบสํานักงานพัฒนานักศกึษา ศึกษาข้อมูลของกองทนุพัฒนานักศกึษาให ้

ครอบคลุมงานด้านการพัฒนากีฬา ถ้าระเบียบกองทุนไม่ครอบคลุมการจัดสรรให้แก้ปรับปรงุระเบียบ
ดังกล่าว และเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร ในครัง้ต่อไป 
 

๔.๑.๓  (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าดว้ยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
  รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสํานักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกฬีาเพื่อความเป็นเลิศ 
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลงัใจให้กับผูฝ้ึกสอนและนักกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้งานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการกีฬา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  - มาตรา ๑๕(๒) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖  
    
  มติที่ประชุม : มอบให้สาํนักงานพัฒนานักศึกษา นํากลับไปพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและรปูแบบวิธีการเขียนให้ถูกต้อง   
 
   



 
 
 

- ๑๗ - 

  ๔.๒  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษของระดบัปรญิญาตรี ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)  
   ๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จาํนวน ๓ คน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ . ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๒ โดย
คณะกรรมการประจําคณะและหรือประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๓ คน  

ทั้งนี้ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบ 
ตามหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการนี้   
จึงขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
    คณะวิทยาศาสตร ์ จํานวน ๓ คน  จําแนกสาขาวิชา ได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรต่อเนื่อง) จํานวน ๓ คน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓ คน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชือ่ผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตรต่อเนื่อง)  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓ คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 ๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๔๕๑ คน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ กอง

บริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ โดย
คณะกรรมการประจําคณะและหรือประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒,๔๕๑ คน 

 ทั้งนี้ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นรับศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

 
 



 
 
 

- ๑๘ - 

 ในการนี้ จึงขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาโดยจําแนกตาม
คณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๒๘๔  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เคมี จํานวน ๕๐ คน 

- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา จํานวน ๕๕ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๒๙ คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จํานวน ๓๗ คน 

- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓๘ คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จํานวน ๑๗ คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 วิชาเอก  สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม จํานวน ๒๒ คน 

 วิชาเอก  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน ๓๖ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน  ๒๐๖ จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ 

 วิชาเอก  พืชไร่ จํานวน ๖๓ คน 

 วิชาเอก  พืชสวน จํานวน ๒๗ คน 

 วิชาเอก  สัตวศาสตร์ จํานวน ๔๖ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน ๓๓ คน 

- สาขาวิชา  ประมง จํานวน ๓๗ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน  ๓๕๖ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน ๒๘ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๘๑ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน ๗๘ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จํานวน ๖๒ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๑ คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน ๙๖ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  ๒๘๒ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การท่องเที่ยว จํานวน ๔๘ คน 

- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม จํานวน ๓๔ คน 

- สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์ จํานวน ๓๙ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาจีน จํานวน ๓๙ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น จํานวน ๓๕ คน 

- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน ๓๘ คน 



 
 
 

- ๑๙ - 

- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน ๔๗ คน 

- สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง จํานวน ๒ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์  จํานวน  ๙๙ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ 

 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ จํานวน ๘๐ คน 

 เฉพาะทางเภสัชภัณฑ์ จํานวน ๑๙ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน  ๖๗๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร จํานวน ๑๓๐ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการ จํานวน ๒ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด จํานวน ๙๔ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จํานวน ๑๐๑ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ จํานวน ๓ คน 

- 
สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๒๒ คน 

- สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จํานวน ๖๓ คน 

- สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน ๑๕๑ คน 

- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน ๙๓ คน 

- สาขาวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑๖ คน 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จํานวน  ๙๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 

- สาขาวิชา  แพทยศาสตร ์ จํานวน ๑๑ คน 

- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ 

 วิชาเอก  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓๔ คน 

 วิชาเอก  สาธารณสุขชุมชน จํานวน ๔๕ คน 
  วิชาเอก  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน ๑ คน 

๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จํานวน  ๒๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์ จํานวน ๒๕ คน 

๙. คณะนิติศาสตร์  จํานวน  ๑๗๗ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จํานวน ๑๗๗ คน 

๑๐. คณะรฐัศาสตร์  จํานวน  ๒๔๓ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การปกครอง จํานวน ๘๔ คน 

- สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น จํานวน ๕ คน 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

 



 
 
 

- ๒๐ - 

 วิชาเอก  การบริหารองค์การ จํานวน ๑๐๖ คน 

 วิชาเอก  การปกครองท้องถิ่น จํานวน ๔๘ คน 

๑๑. วิทยาเขตมุกดาหาร  จํานวน  ๑๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน ๑๐ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๓ คน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๕ จํานวน ๒,๔๕๑ คน 
   

  มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จํานวน ๒,๔๕๑ คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 

๔.๒.๓   ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญา 
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จํานวน ๙ คน 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร จํานวน ๙ คน ในการนี้ จึงขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของ
ผู้สําเร็จการศึกษาโดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๑ คน รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา รหัสประจําตัว ช่ือ – สกลุ 
คะแนน 
เฉลี่ย
สะสม 

เกียรติ
นิยม 

โอนรายวิขา 

๑ วิทยาการคอมพวิเตอร ์ ๕๒๑๑๔๐๒๕๙๗ นางสาวละอองดาว  เงินมั่น ๓.๘๕ อันดับ ๑ ๖ หน่วยกิต 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน ๑ คน รายละเอียดดังนี้ 
๑ วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม ๕๓๑๓๔๐๔๐๑๗ นางสาวจตุพร  สกุลเตียว ๓.๓๖ อันดับ ๒ ๓๐ หน่วยกิต 

๓. คณะศิลปศาสตร์  จํานวน ๕ คน รายละเอียดดังนี้ 

๑ นิเทศศาสตร ์ ๕๒๑๔๔๐๑๒๑๘ นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา ๓.๗๑ อันดับ ๑ ๖ หน่วยกิต 

๒ นิเทศศาสตร ์ ๕๒๑๔๔๐๑๓๐๒ นางสาวพรนภา  ผลสิทธิ ์ ๓.๓๑ อันดับ ๒ ๖ หน่วยกิต 

๓ ภาษาจีน ๕๒๑๔๔๐๒๐๒๐ นายอรรถชัย  เสนหอม ๓.๗๑ อันดับ ๑ ๖ หน่วยกิต 

๔ ภาษาจีน ๕๒๑๔๔๐๐๗๙๒ นางสาววิชชุดา  หวังด ี ๓.๒๕ อันดับ ๒ ๖ หน่วยกิต 



 
 
 

- ๒๑ - 

๕ ภาษาไทยและการสื่อสาร ๕๒๑๔๔๐๑๙๑๕ นางสาวอรุณรตัน ์ เหมะนัค ๓.๒๗ อันดับ ๒ ๓ หน่วยกิต 

๔. คณะรัฐศาสตร์  จํานวน ๑ คน รายละเอียดดังนี้ 
 
๑ 

รัฐประศาสนศาสตร ์
วิชาเอกการบริหารองค์การ 

 
๕๒๒๓๔๕๐๒๘๑ 

 
นางสาววีรนุช  บุสพันธ ์

 
๓.๕๕ 

 
อันดับ ๑ 

 
๓ หน่วยกิต 

๕. คณะเภสัชศาสตร์  จํานวน ๑ คน รายละเอียดดังนี้ 
๑ เภสัชศาสตร ์ ๕๐๑๕๐๖๗๖ นางสาวณัฐปภัสร์   

ตั้งพานทอง 
๓.๕๙ อันดับ ๑ ศึกษาเกิน

ระยะเวลาปกติ 

ทั้งนี้ การให้ปรญิญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของคณะที่ ๑-๔ เป็นไปตามประกาศฯข้อ ๓.๑ และ
คณะที่ ๕ เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ ๓.๓.๑ ตามประกาศการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๙ คน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญาเกียรติ 
นิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๕ จํานวน ๙ คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สําเร็จ 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จํานวน ๓ คน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ด้วยคณะกรรมการ 

ประจําคณะเภสัชศาสตร์พิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    
เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จํานวน ๓ คน ทั้งนี้ การให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณี
พิเศษไม่เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓.๑  เนื่องจากเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาเกิน ๑ ใน ๔  ของหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรที่หลักสูตรกําหนดทั้งนี้ เนื่องด้วยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีการรับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. เข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี  
 ๒. ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ จํานวนไม่เกิน ๔๘ หน่วยกิต  
 ๓. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๑๘๗ หน่วยกิต  

 เฉพาะทางเภสัชภัณฑ์  ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ หน่วยกิต  
 ๔. จํานวนหน่วยกิตที่ศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕  ดังนี้ 

 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ จํานวน ๑๔๘ หน่วยกิต 

 เฉพาะทางเภสัชภัณฑ์  จํานวน ๑๔๖ หน่วยกิต  



 
 
 

- ๒๒ - 

 ๕. เมื่อเทียบจาํนวนหน่วยกิตที่ศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕ แล้วได้ศึกษาจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่าหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอยู่ระหว่าง ๑๒๐ - ๑๕๐ หน่วยกิต  
 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จงึใคร่ขอเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินยิมเป็นกรณี
พิเศษของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จํานวน ๓ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 
เกียรตินิยม โอนรายวิชา 

๑ ๕๑๑๕๔๔๐๕๓๘ นางสาวกฤษติยา  พุ่มบัว ๓.๔๙ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต 

๒ ๕๑๑๕๔๔๐๖๐๐ นางสาวทิพยเนตร  เกศไตรทิพย์ ๓.๔๘ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต 

๓ ๕๑๑๕๔๔๐๖๑๑ นายธีระยุทธ  วงค์ชัย ๓.๒๙ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต 

 ทั้งนี้  การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการ
พิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร นั้น สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติมาแล้ว ๖ ครั้ง ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๓ 
ตามเอกสารที่แนบ    มาพร้อมนี้  อีกทั้งผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน ๓ คนดังกล่าวข้างต้น เป็นบัณฑิตรุ่นสุดท้าย
ของหลักสูตรนี้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๓ คน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จํานวน ๓ คน และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

๔.๓   ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     

ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
(๑) สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในโครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค โดยขออนุมัติปรับโอนค่า
สิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงโรงอาหารกลาง จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็น ค่าก่อสร้าง รายการ ปรับปรุง
โรงอาหารกลาง จํานวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท และรายการ ปรับปรุงห้องน้ําศูนย์อาหาร จํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากผลจากการสํารวจของคณะทํางานปรับปรุงอาคารสํานักงาน ศูนย์อาหาร (Food Center) โรงอาหาร
กลางและอื่นๆ พบว่าห้องน้ําของศูนย์อาหารเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์อาหาร ดังกล่าว  

(๒) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชครุไวฑูรย์ 
ประภาตถาคต วงเงิน ๑,๙๗๑,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ และเกินกําหนดระยะเวลาใน
การกําหนดราคากลาง ซึ่งทําให้ต้องพิจารณากําหนดราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ทําให้ราคากลางที่กําหนดครั้งใหม่



 
 
 

- ๒๓ - 

เกินวงเงินที่ขออนุมัติในครั้งแรก จํานวน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโครงการ
ก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต จากงบเงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าใช้จ่ายอุดหนุน จํานวน ๙๙,๐๐๐ 
บาท ไปเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้าง จํานวน ๙๙,๐๐๐ บาท ส่งผลให้งบประมาณในการก่อสร้าง
ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท  
หลักการ/หลักแนวคิด  

ตามแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในสว่นเงินรายได้ของ คณะ/สํานัก/ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๒ : กรณีการโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวด
ต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๑.๒) กําหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ    
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามแผนที่
กําหนด สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/สํานัก/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์  จํานวนรวมทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.- บาท  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ค่าสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๙๙๐,๐๐๐.- 
บาท 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
๔.๔  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้ 
  ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามท่ีกองคลัง
เสนอ (เอกสารหมายเลข ๑) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้



 
 
 

- ๒๔ - 

มหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข สําหรับการ
กําหนดแผนและการดําเนินงานตามแผนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) ด้านรับ 
- ประมาณการรายรับรวม เท่ากับ ๖๖๔,๘๕๒,๓๕๗.๐๐ บาท 
- รายรับจริง  เท่ากับ  ๗๒๒,๕๓๗,๐๔๕.๓๙ บาท 
- รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ  เท่ากับ   ๕๗,๖๘๔,๖๘๘.๑๓ บาท  

 (รายรับจริงสูงกว่าประมาณการคิดเป็นร้อยละ   ๘.๖๘ ของประมาณการ) 

๒) ด้านจ่าย 
- แผนงบประมาณการรายจ่ายรวม เท่ากับ ๖๘๙,๑๒๖,๐๕๗.๐๐ บาท 
- รายจ่ายจริง  เท่ากับ  ๕๑๒,๓๗๘,๖๒๗.๕๓ บาท 
- รายจ่ายจริงตํ่ากว่าแผนฯ  เท่ากับ ๑๗๖,๗๔๗,๔๒๙.๘๗ บาท 

 (รายจ่ายจริงตํ่ากว่าแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๕ ของแผนฯ) 

๓) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

๑. หลายคณะ/หน่วยงานมีรายรับจริงตํ่า
กว่าประมาณการรายรับ ส่งผลให้
ผลต่างระหว่างรายจ่ายจริงกับแผน
งบประมาณรายจ่ายสูงมาก 

๑) ในการกําหนดประมาณการรายรับสําหรับปีงบประมาณถัดไป 
คณะ/หน่วยงาน ควรพิจารณากําหนดให้สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานจริงในปีที่ผ่านมา  

๒) หน่วยงานควรกําหนดมาตรการในการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผน
งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดและรายรับจรงิของหน่วยงาน 

 

๒. ในระหว่างปีงบประมาณ มีหลาย
คณะ/หน่วยงานเสนอขอตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งบาง
รายการต้องเสนอขออนุมัติต้ังแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรพัย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๔ ทําให้เกิดความล่าช้าในการ

๑) กรณ ีรายรบัที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าขายแบบ เป็นต้น 
ขอให้มีการประมาณการรายรับไว้ต้ังแต่การจัดทําแผน
งบประมาณรายจ่าย เพื่อลดจํานวนที่เสนอขอปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

๒) สําหรับกรณีรายรับที่ไม่สามารถประมาณการได้ ที่ต้องเสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี ให้กองแผนงาน
พิจารณาลดขั้นตอนการดําเนินการ โดยกรณี การมอบอํานาจ
ให้แก่อธิการบดีในการพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จักได้หารือกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย



 
 
 

- ๒๕ - 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เบิกจ่ายงบประมาณ อุบลราชธานี ในการดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบวิธีการดําเนินการต่อไป 

๓) ขอให้กองแผนงานหารือกับทีมที่ปรึกษาระบบแผนงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ 
และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBUFMIS) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกีย่วกับแนวทางการตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหวา่งปี กรณีเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก ให้มคีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้
มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข สําหรับ
การกําหนดแผนและการดําเนินงานตามแผนในปีงบประมาณถัดไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

๑) ให้ความเหน็ชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

๒) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข สําหรับการ
กําหนดแผนและการดําเนินงานตามแผนในปีงบประมาณถัดไป     
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 
๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ 

กําหนดให้มีการดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน นั้น และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ได้เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 



 
 
 

- ๒๖ - 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖) และให้ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) ระดับมหาวิทยาลัย 
(๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 

จํานวน ๕ ความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน พบว่า ทุกความเสี่ยงมีสถานะการดําเนินการอยู่ระหว่างการดําเนินการ  
โดยมีการดําเนินการตามวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่กําหนด แต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม  

(๒) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน: มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง จํานวน ๑๕ ความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน พบว่า มี ๓ ความเสี่ยงที่ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนที่กําหนด (ความเสี่ยงลําดับที่ ๒, ๘ และ ๑๕) และมี ๑๒ ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด ยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม  

(๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุม ตามแผนการควบคุม ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ในส่วนความเสี่ยงลําดับที่ ๕ และ ๖ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบความเสี่ยง จึงเสนอขอปรับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ ความเสี่ยงลําดับที่ ๕ และ ๖ 

- ผลการดําเนินงานตามแผนในภาพรวม อยู่ระหว่างการดําเนินการ ขอให้ทุกหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) ตามแผนที่กําหนด 

๒) ระดับคณะ/หน่วยงาน 
(๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: คณะ/หน่วยงานที่กําหนดแผนบริหารความ

เสี่ยง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมี ๓ หน่วยงาน คือ คณะบริหารศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และสํานักวิทยบริการ ดําเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดครบถ้วนทุก
ความเสี่ยง ส่วนคณะ/หน่วยงานอื่นๆ มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด แต่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนทุกความ
เสี่ยง  

(๒) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน: คณะ/หน่วยงานที่กําหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ครบถ้วนทุกความเสี่ยง  

(๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรงุการควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้
เสนอปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับทักษะและความชํานาญของบุคลากร  ข้อจํากัดเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน โดยได้เสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนด  



 
 
 

- ๒๗ - 

- หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ได้ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามท่ีหน่วยงานกําหนด และผลการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมของทุกคณะ/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ดังนั้น ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) ตามแผนที่กําหนด 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
และให้ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

๑) ให้ความเหน็ชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ณ มิถนุายน ๒๕๕๖)  

๒) ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
๔.๖  นโยบาย แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบุคมภายใน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ผู้อํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การดําเนิน
ของมหาวิทยาลัยไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(๑) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดําเนินงานที่สําคัญ ทุกคณะ/หน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 

(๒) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(๓) ให้พิจารณาในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายของสารเคมี สารทางชีวะ และ
การแพร่เชื้อโรคต่างๆ  ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 

- ๒๘ - 

(๔) ให้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การประกันคุณภาพ ให้เห็นประโยชน์ในการดําเนินการ การระบุขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน งวดของการจัดทํารายงาน  เพื่อช่วยให้การจัดทํารายงานได้อย่างสอดคล้องกัน  

๒) แนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อให้การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ และสร้างความเชื่อมโยงการดําเนินงานตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง จึงเกิดแนวปฏิบัติตามกระบวนการฯ ที่มีจุดเน้นสําคัญในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะ

กําหนดว่าให้นําเสนอในระดับใด) เป็นผู้นําเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้คณะ/หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยได้รับทราบความเสี่ยงจาก
ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ตรงตาม
สาเหตุของปัญหา  

- การพิจารณาระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ให้ดําเนินการโดยผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน มาประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- ให้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็น ๒ ระดับ คือ  
 ความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน: เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากคณะ/

หน่วยงาน และสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานเอง 
 ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย: เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากหน่วยงาน

อ่ืน ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานที่ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง และไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว คณะ/หน่วยงานที่พบความ
เสี่ยงต้องเสนอให้ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ิมเติม โดยเสนอผ่านกองแผนงาน แล้วกอง
แผนงานจะเสนอให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง  
- การจัดลําดับความเสี่ยง พิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยให้ความเสี่ยงที่มีระดับตํ่า เป็น

ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ให้พิจารณากําหนดแผน
บริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- การจําแนกแผนการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจําแนกตามผลกระทบความเสี่ยงและ
ลักษณะความเสี่ยง ดังนี้ 



 
 
 

- ๒๙ - 

 ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในภาพรวมระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับ
มหาวิทยาลัย และไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน ให้กําหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/
หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

 ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
ระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหาร
และจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ให้กําหนดเป็น
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

- ใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
   มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 

    
   ๔.๗  รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงนิงบประมาณแผ่นดนิ (ณ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๖) 
  ผู้อํานวยการกองแผนงาน นาํเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จํานวน ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท และสํานักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้น
ไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีมติให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

๑) ผลการดําเนินงาน: พบว่า ร้อยละผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด ณ ไตร
มาสท่ี ๒ เท่ากับ ๗๑.๔๒ เมื่อเทียบกับจํานวนตัวช้ีวัดตามแผนที่กําหนดโดยคิดเฉพาะตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ดําเนินงานจํานวน ๗ ตัวช้ีวัด ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการผลิตแพทย์และ



 
 
 

- ๓๐ - 

พยาบาลเพิ่ม, ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการ, ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดจํานวน ๕ ตัวช้ีวัด ทั้งนี้ข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดส่วนใหญ่
ยังไม่อยู่ในช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด  ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด และทุกคณะ/หน่วยงานควร
เร่งดําเนินการและเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑ 

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ผลการเบิกจ่าย ๒๕๑,๘๔๐,๑๗๖.๔๕ บาท (ร้อยละ ๔๓.๘๒ ของแผนงบประมาณรายจ่าย) เมื่อพิจารณาผล
การเบิกจ่ายจําแนกตามประเภทงบประมาณ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุน สูงที่สุด 
จํานวน ๑๑๘ ,๐๘๗ ,๗๗๐ บาท (ร้อยละ ๕๗ .๑๑ ของแผนฯ )  รองลงมา คือ งบบุคลากร จํานวน 
๑๐๓,๕๗๓,๐๒๔.๕๖ บาท (ร้อยละ ๕๑.๑๓ ของแผนฯ) งบดําเนินงาน จํานวน ๓๐,๑๗๙,๓๘๑.๘๙ บาท (ร้อย
ละ ๔๖.๑๐ ของแผนฯ) ในส่วนของงบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๒ ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลกําหนดเพียง ๐.๑๘  (เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดภาพรวมร้อยละ ๔๔ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๒) แต่ผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนไม่มีการเบิกจ่ายซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (ร้อยละ ๒๕ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๒)  

๓) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข: 
-   ด้านการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด: ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่

กําหนด โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลผลการดําเนินที่ยืนยันล่าสุด เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผลการ
ดําเนินงานกับคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด และทุกคณะ/หน่วยงาน
ควรพิจารณาเร่งรัดดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑) 

- ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมที่รัฐบาลกําหนดเพียง ๐.๑๘  แต่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กําหนดดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และบรรลุตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด เพื่อส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
(๓๐ กันยายนของทุกปี) ต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) และใหข้้อเสนอแนะ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่กําหนด   
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 

 



 
 
 

- ๓๑ - 

  ๔.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน)   
  ผู้อํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กําหนดให้หน่วยงานต้อง
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหารและสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง กองแผนงาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกองแผนงานจักได้สรุป วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตอ่ไป บัดนี้การประเมินการดําเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -พิจารณาให้ความเห็นชอบและขอให้ข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ )รอบ ๙ เดือน) 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 
  ๔.๙ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) 

 ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะเกษตรศาสตร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กองบริการการศึกษา  กองคลัง  สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต้ังแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๕๕,๑๓๙.๕๐ 
บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) สรุปรายละเอียดดังนี้  

๑.๑ บันทึกข้อความคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๕๕๓๓  ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณเพิ่มเติมในระบบ UBUFMIS   ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน" จํานวน ๑๖๒,๔๐๐ บาท โครงการ Impact of Shocks on the Vulne-
rability to poverty : consequences for the development of emerging Southeast Asian econo-
mies 3/2013 จํานวน ๗๗๓,๑๙๖.๕๐ บาท และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จํานวน ๓๙,๑๒๐ บาท  (รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓) รวมจํานวน 
๙๗๔,๘๐๖.๕๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์) 

๑.๒ บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๙๔๓  ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม   สําหรับโครงการให้บริการทางวิชาการ
เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา (รายรับประเภทผลประโยชน์จากการดําเนินงานคณะและส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๕.๑.๒)  จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 



 
 
 

- ๓๒ - 

๑.๓ บันทึกข้อความคณะเภสัชศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/๗๔๐๐ ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระบบ UBUFMIS  
สําหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาเพื่อดําเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประทินผิวและผลิตภัณฑ์นวดประคบจากทรัพยากรชีวภาพ 
(รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓)  จํานวนเงิน ๕๙๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

๑.๔ บันทึกข้อความกองบริการการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๘/๘๐๖  ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเพิ่มเติมจากรายรับจากการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  (รายรับจากรายได้อ่ืน ข้อ ๕.๔.๖)  จํานวนเงิน 
๗๐,๖๒๕ บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

๑.๕ บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ  ๐๕๒๙.๑.๔/๑๒๖๐  ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอ
อนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS จากรายรับค่าขายเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รายรับประเภทผลประโยชน์จากการดําเนินงานของคณะ
และส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ข้อ ๕.๑.๒) จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

๑.๖ บันทึกข้อความสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ  ๐๕๒๙.๔.๖/๘๖๔  ลงวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณกลางปี ๒๕๕๖ สําหรับโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบมาตรฐานสากล  (รายรับประเภทบริการวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓) จํานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) 

๑.๗ บันทึกข้อความสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ที่ ศธ  ๐๕๒๙.๑.๔/๑๗๑๘ ลงวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์
เชื้อพันธุกรรม UBU-๑๑๒-๑(๓)-๑  (รายรับจากรายได้อ่ืน ข้อ ๕.๔.๖) จํานวน ๖,๗๐๘ บาท (หกพันเจ็ดร้อย
แปดบาทถ้วน) 

๑.๘ บันทึกข้อความโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ  ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๕๙๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๖ สําหรับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา   (รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓)    
จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หลักการ/หลักแนวคิด 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ในข้อที่ ๑๓  ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และ
ข้อ ๕.๔ โดยที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม 
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 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กอง
บริการการศึกษา  กองคลัง  สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มเติม ของคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กองบริการการศึกษา  กองคลัง  
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  เพื่อจัก
ได้นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพิ่มเติม ของคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กอง
บริการการศึกษา  กองคลัง   สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒,๖๕๕,๑๓๙.๕๐  บาท  (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
  ๔.๑๐ โครงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวทิยาลัยอบุลราชธานีกับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

 ผู้อํานวยการโครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ระบบฐานข้อมูล
ที่ปรึกษาไทยจดัต้ังขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษาไทย เพื่อนําไปใช้ในการสนับสนนุและส่งเสริมที่ปรึกษา
ไทย ใหม้ีความสามารถการแข่งขันและมีโอกาสในการรับงานที่ปรึกษามากขึ้น รวมทั้งให้ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการให้บริการและความสามารถของที่ปรึกษาไทยแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไทย มีทั้งหมด ๑๕ ด้าน ได้แก่ 
๑. Agriculture And Rural Development Sector 
๒. Construction Industry Development Sector 
๓. Education Sector 
๔. Energy Sector 
๕. Environment Sector 
๖. Financial Sector 
๗. Health Sector 
๘. Industry Sector 
๙. Miscellaneous Sector 
๑๐.  Population Sector 
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๑๑.  Telecommunication Sector 
๑๒.  Tourism Sector 
๑๓.  Transportation Sector 
๑๔.  Urban Development Sector 
๑๕.  Water Supply And Sanitation Sector 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเพียงสองด้าน คือด้านEnergy 

Sector และ ด้าน Telecommunication Sectorซึ่งขึ้นทะเบียนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่ด้านอื่นๆ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสในการใช้ความรู้
ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยสามารถขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ดังกล่าวได้ โดยจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีโอกาสในการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่ปรึกษา อันจะนําไปสู่การใช้ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และยังอาจเป็นช่องทางของ
รายได้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
หลักการ/หลักแนวคิด 

 (๑.) เพื่อเป็นการนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย อันจะส่งเสริมให้เกิดการนํา 
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปรับใช้สงัคมได้กว้างขึ้น 

(๒.) เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทํางานในฐานะที่ปรึกษา  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  ขอความเห็นชอบการนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ปรึกษากับ
กระทรวงการคลัง 

  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 ๔.๑๑    โครงการขอรบัการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษี

เงินไดน้ิติบคุคลสาํหรับรายจา่ยที่ได้จ่ายไปเพื่อทําการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลย ี
 ผู้อํานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต นับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอันจะนําไปสู่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ย่ังยืนของประเทศ รัฐบาลจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยสนใจ และเห็นความสําคัญต่อการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม  ผู้ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต้องเป็นผู้มีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก 
กรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษี      
เงินได้ (ฉบับที่ ๓)  เรื่อง กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี               
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารการจัดต้ังและวัตถุประสงค์หลักในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ยกเว้น กระทรวง  
ทบวง กรม 

๒. หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 
(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

๓. รายชื่อนักวิจัยและประวัติโดยละเอียด (ใหแ้ยกระหว่างนักวิจัยที่เป็นพนักงานประจําและ 
ที่จ้างเป็นครั้งคราว) 

๔. ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๒๐) 
  ๕ .ตัวอย่างใบรับ ตามข้อ ๖  แห่งประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ ๓ 

เรื่องกําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙)  
(หมายเหตุ ประกาศกระทรวงฯตามที่แนบมาด้วย) 
       ๖.  รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้าม)ี ข้อมลูโดยย่อ    
ของการประกอบกิจการในปัจจุบันและแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัย สามารถขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ก็จะเป็นการจูงใจใหภ้าคเอกชน        
นําโจทย์วิจัยมาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากขึ้นเนื่องจากจะได้รับสิทธ์ิการลดหย่อนภาษี     
อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการร่วมงานกับเอกชนมากขึ้น 
หลักการ/หลักแนวคิด 

๑.) เพื่อเป็นการนํานักวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง 

๒.) เพื่อเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลยัในการทําวิจัยร่วมเอกชน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบการนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายจา่ยที่ได้จ่ายไปเพ่ือทําการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีที่
ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทาํการวิจัย 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 ๔.๑๒ ขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนยีมการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําปกีารศึกษา 

๒๕๕๖ (ครั้งที ่๑)  
  - ให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป - 

 



 
 
 

- ๓๖ - 

   
  ๔.๑๓  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศกึษา 
๒๕๕๖ (ครั้งที ่๑) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา ฯ   
สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓๙  คน  
จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน  ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๐ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศกึษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๒๙  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๘  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เคมี      จํานวน    ๒  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จํานวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จํานวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน    ๑  คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์    จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จํานวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน    ๑  คน 
 

๓. คณะวศิวกรรมศาสตร์    จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน    ๒  คน 

๔. คณะเภสัชศาสตร์     จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
- สาขาวิชา  เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จํานวน    ๑  คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๑๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- หลักสูตร   บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน   ๑๑  คน 
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน     ๑  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑๐  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เคมี      จํานวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    จํานวน    ๑  คน 

๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  อุตสาหการ     จํานวน    ๑  คน 
 



 
 
 

- ๓๗ - 

๓. คณะบริหารศาสตร์    จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน    ๓  คน 

๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์    จํานวน    ๓  คน 

๕. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน   ๑  คน 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

(ครั้งที่ ๑)  จํานวน ๓๙  คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน  ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน  
๑๐ คน 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชือ่ผู้สาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (ครั้งที ่๑) จํานวน ๓๙ คน จําแนกเป็นระดับปรญิญาโท จํานวน ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน ๑๐ คน และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
  ๔.๑๔  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศกึษา 
๒๕๕๕ หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบรหิารศาสตร์ กรณีราย 
นางดาวเพ็ญ  นาวาบญุนิยม 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
๐๕๒๙.๑๓/๔๖๑๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการ
รับรองการสําเร็จการศึกษาของนางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม รหัสประจําตัว ๕๐๑๗๓๐๐๙๘๙ นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  สําหรับประเด็นการขอสําเร็จการศึกษา
และคุณภาพทางวิชาการวิทยานิพนธ์ ของนางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม  มีกระบวนการขั้นตอนดําเนินการ
และเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

(๑) นักศึกษานางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม   ได้ย่ืนคําร้องยังคณะบริหารศาสตร์ เพื่อขอสําเร็จ 
การศึกษาพร้อมรูปเล่มวิทยานิพนธ์   โดยทางหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ ให้กับ นางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม และคณะบริหารศาสตร์ ได้ส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องขอแจ้ง
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๙๖๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 
 
 



 
 
 

- ๓๘ - 

(๒) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้ทําหนังสือถึงอธิการบดี ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือ 
เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชุมชนโดยเจตนา” ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ที่มีเนื้อหาบางตอนเป็นการนําเสนอข้อมูลด้านเดียว ซึ่งเป็น
ข้อความแสดงความเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดต่อสาธารณชน   ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๗๕๓  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน 
๒๕๕๕  

(๓) มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการวิทยานิพนธ์ และ 
ผลการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เสนอให้นักศึกษาทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ทางวิชาการ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๔๓๗  ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  

(๔) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  
๒๕๕๖ มีมติมอบให้คณะบริหารศาสตร์ ดําเนินการให้มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณาคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ
ทางวิชาการ  

(๕) เมื่อวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๖  นักศึกษาได้มีหนังสือยืนยันที่จะไม่แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตน  
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการวิทยานิพนธ์ นอกจากการพิสูจน์อักษร
เท่านั้น พร้อมกับแนบใบยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง ๒ รายมาประกอบ  

(๖) คณบดีคณะบริหารศาสตร์  ได้ทําหนังสือเรียนอธิการบดี  ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตาม 
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๓๙๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  เพื่อแจ้งเหตุที่ยังไม่ลงนามรับรอง
วิทยานิพนธ์ แต่จะขอดําเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอจบการศึกษาของนักศึกษาต่อไป  ทั้งนี้จะยังไม่ลงนาม
รับรองวิทยานิพนธ์ในฐานะคณบดี เว้นแต่มีความชัดเจนว่า การปฏิบัติตามหน้าที่รับรองวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่
มีส่วนพัวพันไปรับรองความเห็นดังกล่าว โดยมีข้อความปรากฏให้รับทราบโดยชัดเจนว่าไม่ได้รับรองต่อ
ความเห็นดังกล่าว  

(๗) สํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงตอบข้อหารือโดยมีความเห็นกรณีดังกล่าว ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๗๓๑ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ : การที่คณบดีคณะบริหารศาสตร์ไม่ลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์สามารถ 
กระทําได้  แมว่้าคณบดีจะไม่ลงนามรับรองก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นสาระสําคัญที่จะทําให้วิทยานิพนธ์ขาดความ
สมบูรณ ์จนทําให้ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้แต่ประการใด 

ประเด็นที่ ๒ : กรณีการลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์ไม่ครบสมบูรณ์ ในส่วนของการรับรอง 
ผลงานโดยคณะซึ่งมอบให้คณบดีลงนามนั้น  จะถือว่าผลงานวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม 
สามารถนํามาใช้นับเป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาได้ ถึงแม้ว่าใบรับรองวิทยานิพนธ์จะไม่ได้รับการลงนาม
จากคณะ โดยคณบดีก็ตาม  
 
 



 
 
 

- ๓๙ - 

(๘) สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้สรุปเรื่องเสนออธิการบดีพิจารณา  โดยท่านอธิการบดี  
เห็นชอบการลงนามรับรองวิทยานิพนธ์ที่ไม่สมบูรณ์ ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ที่ไม่มีการลงนามรับรอง
จากคณบดีคณะบริหารศาสตร์ และเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษา  ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/ ๘๘๙ ลงวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

(๙) เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๖  นักศึกษาได้แจ้งว่าจะไม่แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม  
เนื่องจากได้พิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  จึง
ขอยอมรับคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวโดยไม่ขอแก้ไขในส่วนการพิสูจน์อักษร  โดยขอให้คณะบริหาร
ศาสตร์พิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   

(๑๐) คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  
ได้มีมติเห็นชอบวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม  ที่ไม่ขอแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมและไม่ขอแก้ไขใน
ส่วนการพิสูจน์อักษร และขอความอนุเคราะห์รับรองการสําเร็จการศึกษาให้แก่ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม  

ในการนี้ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอสําเร็จ
การศึกษาของรายนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม  จึงขอสรุปเรื่องเสนอการขอสําเร็จการศึกษาราย นางดาวเพ็ญ 
นาวาบุญนิยม ทั้งนี้ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๔๖๑๑  ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  คณะ
บริหารศาสตร์ขออนุเคราะห์พิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม  โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ได้เห็นชอบวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ที่ไม่ขอแก้ไขในส่วนการพิสูจน์อักษร  และ
มติที่ประชุมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕   เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ทั้งนี้การรับรองการสําเร็จการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในลําดับ
ต่อไป   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที ่๙ 
การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓.๒ หลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก ๑ ระบุเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) พร้อมส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลกัสูตรกําหนด  

(๒) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ กําหนดเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๓ เงื่อนไข  

(๒.๑) เสนอวิทยานิพนธ์ : โดยการวัดผลจะต้องใช้ External Examiner อย่างน้อยสองท่าน  
                     (๒.๒) สอบปากเปล่า : โดยต้องสอบในลักษณะที่เป็น Public Defense คือให้บุคคลภายนอก
ร่วมรับฟังและตั้งคําถาม และต้องนําวิทยานิพนธ์ของตนวางไว้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย   



 
 
 

- ๔๐ - 

(๒.๓) ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ : โดยนักศึกษาจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีความยาวไม่เกิน ๑๐๐ 
หน้า ส่งภายในกําหนดเวลา และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศหนึ่งบทความเป็นอย่างน้อย
(๓) การเสนอเรื่องขอสําเร็จการศึกษา :  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา  โดยกระบวนการขออนุมัติปริญญานั้น
มหาวิทยาลัยฯ ให้คณะพิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา แล้วเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญา  

(๔)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๕  

ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร คําสั่งอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่เก่ียวข้อง 
๓.๑ คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่    

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษา ของนางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม  
๓.๒ สํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน 

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงตอบข้อหารือโดยมีความเห็นกรณีดังกล่าว ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ  
๐๕๒๙.๑.๑๐ /๗๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี ้ 

ประเด็นที่ ๑ : การที่คณบดีคณะบริหารศาสตร์ไม่ลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์สามารถ 
กระทําได้  แมว่้าคณบดีจะไม่ลงนามรับรองก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นสาระสําคัญที่จะทําให้วิทยานิพนธ์ขาดความ
สมบูรณ ์จนทําให้ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้แต่ประการใด 

ประเด็นที่ ๒ : กรณีการลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์ไม่ครบสมบูรณ์ ในส่วนของการรับรอง 
ผลงานโดยคณะซึ่งมอบให้คณบดีลงนามนั้น  จะถือว่าผลงานวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม 
สามารถนํามาใช้นับเป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาได้ ถึงแม้ว่าใบรับรองวิทยานิพนธ์จะไม่ได้รับการลงนาม
จากคณะ โดยคณบดีก็ตาม  

๓.๓  อธิการบดี เห็นชอบการลงนามรับรองวิทยานิพนธ์ที่ไม่สมบูรณ ์ของนางดาวเพ็ญ  
นาวาบุญนิยม ที่ไม่มีการลงนามรับรองจากคณบดีคณะบริหารศาสตร์ และเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักศึกษา 
เพื่อขอสําเร็จการศึกษา  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/ ๘๘๙ ลงวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

         ๓.๔ คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ที่ไม่ขอแก้ไขยกเว้นในส่วนการพิสูจน์อักษร  

 
 
 



 
 
 

- ๔๑ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๑.  วันสําเร็จการศึกษาของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม   
  (๑) วันที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหาร
ศาสตร์  มมีติเห็นชอบรับรองการสําเร็จการศึกษาของนางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม  เนือ่งจากห้วงเวลานั้น เป็น
การดําเนินการในส่วนของคณะบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
  (๒) วันที ่๘  กรกฎาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ มมีติ
เห็นชอบวิทยานิพนธ์ของ นางดาวเพ็ญ  นาวาบุญนิยม  ครั้งล่าสุด  โดยถือว่าการดําเนินการอยู่ในส่วนที่
นักศึกษาต้องดําเนินการพิจารณาแก้ไขวิทยานิพนธ์  รวมกบัการดําเนินการของคณะและมหาวิทยาลัย 
  (๓) กรณีอ่ืนๆ  
 ๒.  หากเลือกแนวทางที่ (๒) หรือ (๓) ขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนที่ 
๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑  ปีการศกึษา ๒๕๕๖  เนื่องจากอยู่ห้วงหลังเวลาดังกล่าวของ
ในระหว่างการดําเนินการของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบรายชื่อผูส้ําเร็จการศึกษา ราย นางดาวเพญ็  นาวาบญุนิยม 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ให้สาํเรจ็การศึกษา
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะบริหารศาสตร ์ มีมติรับรอง
การสําเรจ็การศึกษาของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เนื่องจากเปน็การ
ดําเนนิการเพิม่เติมในส่วนของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย และเพื่อยังประโยชน์แก่นักศกึษา มอบ
สํานักงานบรหิารบณัฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
    

 ๔.๑๕  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศกึษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที ่๑๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
กรณีราย Mrs.Linda Nowakowski   
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความ             
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๕๖๗  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะบริหารศาสตร์ เสนอเรื่องขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  ในราย 
Mrs. Linda Nowakowski  รหัสประจําตัว ๕๐๑๗๔๐๐๓๑๑  ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า  
Mrs. Linda Nowakowski  ได้ย่ืนเรื่องขอสําเร็จการศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แต่เนื่องจากขั้นตอนการ
ดําเนินการล่าช้า  กอปรกับมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดังกล่าว   ทําให้การสืบค้นเอกสารไม่
สามารถดําเนินการได้ทันท่วงที  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินงานเพื่อขอสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษารายดังกล่าว  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๔๒ - 

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  
กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  โดยนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติของ
ประเทศอย่างน้อย ๒ บทความ และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ   จึงจะได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร  ถึงแมจ้ะผ่านการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณชนมาแล้วก็ตาม (Public defense of 
the thesis) ซึง่เงื่อนไขสูงกว่าเกณฑ์ข้อบังคับกําหนดกล่าวคอื  เกณฑส์กอ./ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓.๓ หลักสตูรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ระบุเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเปน็ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

  สําหรับประเด็นการขอสําเร็จการศึกษาและเรื่องบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในราย 
Mrs.Linda Nowakowski นักศึกษา/คณะบริหารศาสตร์/สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการและเสนอที่
ประชุมพิจารณาดังนี้  

(๑) ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  พิจารณาเรื่องขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาราย Mrs.Linda Nowa-
kowski ซึ่งได้ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  จํานวน   ๓   
เรื่อง   คือ   (๑) Discussion of Alternatives  (๒) Form talk to Action และ (๓) Ethical business 
works  คือ  มติที่ประชุมไม่รับรองการสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาไม่ครบถ้วนตามที่
หลักสูตรกําหนด กล่าวคือเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  เรื่อง  “Form talk to Action”   
ส่วนประกอบของบทความไม่สมบูรณ์  เพราะเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์เท่านั้น  ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้ 
นางสุภาวดี ขุนทองจันทร์ นักวิชาการศึกษา แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบและให้ส่งบทความจํานวน ๑ เรื่อง        
มาพิจารณาใหม่อีกครั้ง  

(๒) เนื่องจาก Mrs.Linda Nowakowski เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ รวมระยะเวลา
ศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา  ตามโครงสร้างหลักสูตร
กําหนดให้ศึกษาระดับปริญญาเอก ๕ ปีการศึกษา แต่ยังไม่เกินเกณฑ์ข้อบังคับฯ กําหนดไว้ไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษา  ขณะเดียวกันนักศึกษาถูกประกาศพ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕  เนื่องจากไม่ดําเนินการต่อทะเบียนนักศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  และ  ในการประชุม ครั้งที่   
๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๖  ได้พิจารณาคําร้องของนักศึกษา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
Mrs.Linda Nowakowski  คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและขยายระยะเวลาศึกษา  เมื่อนักศึกษาได้ย่ืนคํา
ร้องขอคืนสถานภาพ  และขอขยายระยะเวลาศึกษาพร้อมขอรักษาสถานภาพในภาคการศึกษา  ๑/๒๕๕๕  
และ ๒/๒๕๕๕  



 
 
 

- ๔๓ - 

 ในการนี้หลักสูตรได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖    
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มติที่ประชุม ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากนักศึกษายื่นคําร้องของคืน
สถานภาพและขอขยายระยะเวลาศึกษามีหลักฐานและลายเซ็นไม่ครบถ้วน  เมื่อนักศึกษาดําเนินการแล้วเสร็จ
จึงได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  มีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษา  ต่อจากนั้นคณะได้เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา  โดยอธิการบดีได้อนุมัติให้
ขยายระยะเวลาศึกษาให้กับรายดังกล่าว  

(๓) ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  พิจารณาเอกสารหลักฐานที่นักศึกษาได้ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและ
เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ จํานวน ๓ เรื่อง  คือ (๑) “Discussion of Alternatives”  In-
terconnection, Issue ๔ ,๒๐๐๙ (๒) “Ethical business works” Interconnection, Issue ๕ ,๒๐๑๐ 
และ (๓) Pathways for sustainable education : from hierarchy to holarchy  (เรื่องใหม่)  มติที่ประชุม
ยังไม่สามารถรับรองการสําเร็จการศึกษาได้  โดยให้นักศึกษาจัดหาเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือ
ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ และเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนบทความ เรื่อง “Discussion of Alterna-
tives”  จากวารสาร  Interconnection  Issue ๔  ปี ค.ศ. ๒๐๐๙  เนื่องจากเป็นบทความในลักษณะ
สัมภาษณ์ (เอกสารแนบ ๖)   (* หมายเหตุในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะบริหารศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้บทความดังกล่าวผ่านตาม
เกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่) 

 (๔) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ได้รับรองการสําเร็จการศึกษา และพิจารณาบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ Mrs. 
Linda Nowakowski  จํานวน  ๓  บทความ คือ บทความ (๑) Discussion of Alternatives  (๒) Ethical 
business works (๓) Pathways for sustainable education : from hierarchy to holarchy   โดย
บทความที่ (๑) และ (๒) ที่เสนอเป็นบทความเดิม ส่วนบทความที่ (๓) เป็นบทความใหม่ เรื่อง  ซึ่งบทความใหม่
ที่เสนอผ่านตามเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองวันสําเร็จการศึกษารายดังกล่าว  

(๕) คณะบริหารศาสตร์ เสนอเรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Mrs.  
Linda Nowakowski  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์   
ดังรายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๕๖๗ ลงวันที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึง่เมื่อคณะ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินงานของ  Mrs. Linda Nowakowski  ได้ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา  ครัง้ที่ ๑  และ
เสนอเข้าประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้
พิจารณาให้บทความเรื่อง“Discussion of  Alternatives”  ที่เป็นบทความในลักษณะสัมภาษณ์  โดยเห็นชอบ
ให้ผ่านตามเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  แต่ด้วยเหตุผลและเอกสารข้อมูลที่กล่าวข้างต้นทําให้ขั้นตอนการ
ดําเนินงานต่างๆ ล่าช้า ดังนั้นหากต้องแก้ไขบทความเพิ่มเติมตามมติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ ครั้งที ่๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖  แล้ว จะทําใหเ้กิดความล่าช้าในการสําเร็จการศึกษาได้
ภายในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษา    



 
 
 

- ๔๔ - 

   ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์  จึงใคร่ขออนุมัติเพื่อขออนุโลมเรื่องบทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ 
และขออนุมัติรบัรองการสําเร็จการศึกษาของ  Mrs. Linda Nowakowski  ตามมติคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ได้มีมติรับรองวันสําเร็จ
การศึกษา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และคณะได้เสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยดําเนินการขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษา   

(๖)   สํานักงานบริหารบณัฑิตศึกษาได้สรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที ่๒๕  มถิุนายน  ๒๕๕๖  มติทีป่ระชุมเห็นควรให้เสนอ
ช่ือขอสําเร็จการศึกษาโดยอนุโลม ในราย Mrs. Linda Nowakowski  นกัศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพัฒน
บูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  เนื่องจากเกิดจากข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตร  

(๗) สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเรื่องเสนอต่ออธิการบดี ตามบันทึกขอ้ความที่ ศธ 
๐๕๒๙.๒๑/๑๑๑๔  ลงวันที ่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของ Mrs. Linda No-
wakowski  นกัศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  โดยขออนุโลมใช้
บทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ  เนื่องจากเกิดจากข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้น  
สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงขอสรุปเรื่องในการขอสําเร็จการศึกษา ของ  Mrs.Linda Nowakowski 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์    
โดยขออนุโลมใช้บทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ   เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ 
๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ  ๑ ระบุเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตร
กําหนด  

(๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ กําหนดเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด      นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติของประเทศอย่างน้อย ๒ บทความ และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 
บทความ   จึงจะได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ถึงแม้จะผ่านการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณชน
มาแล้วก็ตาม (Public defense of the thesis)  

(๓) การเสนอเรื่องขอสําเร็จการศึกษา :  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา
เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้
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นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา  โดยกระบวนการขออนุมัติปริญญานั้น
มหาวิทยาลัยฯ ให้คณะพิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา แล้วเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา  

(๔)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๕  

ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร คําสั่งอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่เก่ียวข้อง 
๑มติคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖  ได้มีมติรับรองวันสําเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
๒. มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๕  

มิถนุายน  ๒๕๕๖  มติที่ประชุมเห็นควรให้เสนอชื่อขอสําเร็จการศึกษาโดยอนุโลม ในราย Mrs. Linda Nowa-
kowski นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  เนือ่งจากเกิดจาก
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตร 

๓. อธิการบดี เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย  ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๑๑๔  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ของ Mrs. Linda Nowakowski   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑.  คณะบริหารศาสตร์ขอใช้เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง“Discussion of Al-
ternatives” จากวารสาร  Interconnection  Issue ๔ ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ที่เป็นบทความในลักษณะสัมภาษณ์ 
เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาราย Mrs. Linda Nowakowski   ด้วยเหตุข้อขัดข้องใน
การบริหารจัดการหลักสูตร ที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการขอสําเร็จการศึกษา ราย Mrs. Linda Nowakowski  
ดังนั้นเพื่อยังประโยชน์ให้กับนักศึกษา จึงขออนุโลมเรื่องบทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขออนุมัติการ
สําเร็จการศึกษา  

๒.  วันสําเร็จการศึกษาของ Mrs. Linda Nowakowski   ตามมติคณะกรรมการประจาํคณะบริหาร
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ได้มีมติรับรองวันสําเร็จการศึกษา   
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบใหใ้ชบ้ทความทางวิชาการตพีิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานพินธ์  

เรื่อง “Discussion of Alternatives” จากวารสาร  Interconnection  Issue ๔ ป ีค.ศ. ๒๐๐๙  ของ
ราย Mrs. Linda Nowakowski  นักศึกษาหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนบรูณาการศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์  เพื่อเปน็เงื่อนไขหนึ่งในการขอสาํเร็จการศึกษาโดยอนุโลม ด้วยเหตุข้อขัดขอ้งในการ
บริหารจดัการหลักสูตรและคณะ   
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ดังนั้นเพื่อยงัประโยชนใ์ห้กับนักศึกษา จึงเห็นควรอนุโลมเรื่องบทความทางวิชาการเป็นกรณีพเิศษ 
เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา โดยวันสําเร็จการศึกษาของ Mrs. Linda Nowakowski   ใหเ้ป็นตามมติ
คณะกรรมการประจาํคณะบริหารศาสตร ์ในการประชมุครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
และเหน็ควรเสนอรายชื่อเพือ่ขออนุมัติปรญิญา เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป  

 
  ๔.๑๖  (ร่าง)ประกาศการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศกึษา หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ประกาศ  ณ วันที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี
การกําหนดจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนั้น  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงเสนอ (ร่าง) 
ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกฎหมายและนิติการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณา(ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 
  ๔.๑๗  การลงนามความร่วมมือระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีการทํากิจกรรมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจได้
วุฒิบัตร เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือทํากิจกรรมก็อาจไม่ได้วุฒิบัตรหรือหลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม
แต่อย่างใด ซึง่ในปัจจุบันหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ หลายๆองค์กรจะนํามาเป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร
เข้าทํางาน สํานักงานพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวคิดในการทําหลักฐาน ใบแสดงผลการทํากิจกรรม หรือ 
ทรานสคริปกิจกรรม แก่นักศกึษาที่ต้องการใช้เป็นหลักฐานต่อไป  
  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขอความอนุเคราะห์โปรแกรมเกี่ยวกับระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดทําฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในการพฒันานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบทะเบียนกิจกรรมหรือ “ทรานสคริปกิจกรรม”ให้แก่นักศกึษาที่สําเร็จ
การศึกษาต่อไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้ความอนุเคราะห์ และกําหนดการลงนามความร่วมมือระบบ
ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกบัมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนสํานักงานพัฒนา



 
 
 

- ๔๗ - 

นักศึกษา ผู้แทนกองบริการการศึกษา ผู้แทนสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายกสโมสรนักศึกษา 
ประธานสภานักศึกษา และผูแ้ทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบการลงนามความร่วมมือระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  
 
  ๔.๑๘  รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมการใช้ระบบ TQF 
  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบ UBU TQF MAPPER ขึ้นโดยมี Mr.Leslie Richards ผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศแคนาดา เป็นผู้ให้คําปรึกษาและร่วมกําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบกับ คณะทํางานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ คอื 
ผศ.หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล,นายพิชิต โสภากันต์,  นายกรกิช  แก้วดี ,นางสาวสุภาวดี  จันทรนุช และบุคลากร
เพื่อนําระบบ UBU TQF MAPPER มาช่วยในการบริหารจัดการหลักสตูรและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งระบบนี ้มีความสามารถดังนี้ 

๑. กําหนดระยะเวลาในการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 
๒. คัดลอกข้อมูล มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ จากภาคการศึกษาและป ี

การศึกษาที่ผ่านมาปรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ 
๓. ตรวจสอบรายงานการส่ง มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ในแต่ละภาค 

การศึกษาผ่านในระบบ  TQF MAPPER ได้ 
๔. ส่งออกรายงานของทุกๆ มคอ.รวมไปถึงการออกรายงานประมวลรายวิชา        

(Course Syllabus) ในรูปแบบของเอกสาร Word ได้ 
๕. เชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ TQF MAPPER ได้แก่ การเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานการ 

การเรียนนรู้จาก มคอ.๒ ไปยัง มคอ.๓ มคอ.๔ การเชื่อมโยงแผนการสอนจาก มคอ.๓ มคอ.๔ ไปยัง มคอ.๕ 
มคอ.๖ การเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) จาก มคอ.๒ ไปยัง มคอ.๗ 
ทําได้ง่ายขึ้น 

๖. เชื่อมโยงข้อมูลภายนอกระบบ TQF MAPPER ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลเกรดนักศึกษา 
ในรายวิชาต่างๆ ข้อมลูจํานวนนักศึกษาที่เขา้ศึกษาแต่ละรายวิชาจากระบบ REG ไปยัง มคอ.๕ มคอ.๖ และ 
มคอ.๗  

๗. บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดู มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ได้ผ่านเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 
 
 

- ๔๘ - 

  หลังจากได้มีการพัฒนาทดสอบระบบมาประมาณหนึ่งปี ก็ได้ทําการบันทึกข้อมูล มคอ.๒ ของ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๗๙ หลกัสูตรและบันทึกข้อมลู มคอ.๓ ของบางหลักสูตรบางรายวิชา ของภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงในระบบและได้มีการจัดอบรมการบันทึกข้อมูลลง TQF MAPPER ให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดอบรมขึ้นทั้งหมด ๙ ครั้ง ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยเนื้อหาที่จัดอบรมมีดังนี้ การบันทึกข้อมูลและการออกรายงานผล มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
จัดขึ้น ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๕๗ คน การบันทึกข้อมูลและการออกรายงาน มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ จัดขึ้น ๓ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๔๐ คน และการบนัทึกข้อมูลการออกรายงานผล มคอ.๗ จัดขึน้ ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
จํานวน ๗๓ คน ซึ่งทําใหผู้้เขา้รับการอบรมเข้าใจและสามารถใช้ TQF MAPPER ได้และมีข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาให้สมบูรณต่์อไป จึงเห็นควรนําระบบ TQF MAPPERไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ UBU TQF MAPPER 
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนําระบบ  UBU TQF MAPPER ไปใช้ในการบริหารจัดการ 

หลักสูตร และรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบในการนาํระบบ  UBU TQF MAPPER  ไปใชใ้นการบริหาร 
จัดการหลักสตูร และรองรบัการตรวจประกันคณุภาพการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เปน็ตน้ไป 
  
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๕.๑  ผลคะแนนการประเมนิผลการปฏิบติัราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รองอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษาและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ มาอย่างต่อเนื่องและใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยรับการประเมินการปฏิบัติราชการ จํานวน ๔ มิติ   ๑๑ ตัวช้ีวัดมีค่า
คะแนนการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  มติการประเมนิ     ค่าคะแนน 
  มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล    ๒.๕๒๖๔  
  มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพ    ๔.๒๖๑๐ 
  มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๑.๓๗๙๘ 
  มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน   ๔.๑๒๐๐ 
      คะแนนรวม ๓.๖๔๒๒ 
  



 
 
 

- ๔๙ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๕.๒  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ  
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ 

จัดทําร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการให้นํากรอบดังกล่าวมาประชุมสัมมนา เพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติในการประชุม   มวัีตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติแก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กรอบดังกล่าว โดยมีหลักการแนวคิด ดังนี้  

หลักการเหตุผล กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework – NQF)  
เป็นกลไกสําคญัหนึ่งในการพฒันากําลังคนสู่มาตรฐานสากล  โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์  เพือ่สร้าง
ความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งมองเห็นเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่ชัดเจน โดยการเทียบคนนอก
ระบบเข้าสู่ระบบการศึกษา  (เทียบความรูน้ําไปทํางาน ) โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางเป็น
การประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิด้วย  กรอบนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายได้แก่ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น เช่นกระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพต่างๆ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
  ๕.๓  โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป    
    รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้ การทบทวนและกําหนดนิยาม ความหมายของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาบรรยายและอภิปรายเสนอ
แนวคิด รวมทัง้ประเด็นปัญหาด้านการจัดการศึกษา  



 
 
 

- ๕๐ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป    
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
  
  ๕.๔  ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการอ่านและจัดหาทรพัยากร “LIB UBU Book Fair”   
   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบรกิาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักวิทยบริการ จะจัด
กิจกรรมงานสง่เสริมการอ่านและจัดหาทรัพยากร “LIB UBU Book Fair”   ในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ สงิหาคม 
๒๕๕๖ ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ ซึ่งมี
สํานักพิมพ์และร้านจําหน่ายหนังสือหรือวัสดุเกี่ยวกับการศึกษาจํานวน ๓๐ แห่ง จึงขอเชิญร่วมงานในวันเวลา
และสถานที ่ดังกล่าว  
หลักการ/หลักแนวคิด  
 -  เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  ที่ตรงตามความต้องการ          
สํานักวิทยบริการ มีการบริหารงบประมาณให้ เพื่อแก้ไขปญัหาการจัดซื้อ จัดหา ที่ล่าช้า    
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการอา่นและจัดหาทรัพยากร  “LIB UBU Book Fair”   ในระหว่างวันที่  
๕ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  ที่ตรงตามความต้องการ สํานักวิทยบริการ มีการ
บริหารงบประมาณให้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ จัดหา ที่ล่าช้า    
 

 

  มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

   
  ๕.๕  แจ้งสถานะของทรัพยส์ินทางปญัญาที่ได้ดําเนนิการโดยสํานักงานจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๖) 
  ผู้อํานวยการโครงการอทุยานวิทยาศาสตร์  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สาํนักงานจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ จนปัจจุบัน โดยได้ดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การจดแจ้ง ขึ้นทะเบียนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
- ประสานงานกับกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เช่นการการต่ออายุ การแก้ไข หรือการโต้แย้ง ที่เกิดขึ้น 
- ประสานงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการจดแจ้ง และขึ้นทะเบียน เช่นการยกร่าง การ 

แก้ไข การจัดทาํเอกสาร เป็นต้น 
- การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
โดยที่ผ่านมา มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
- สิทธิบัตร ย่ืนจดจํานวน ๑๓ รายการ ได้รับการประกาศแล้วจํานวน ๒ รายการ 



 
 
 

- ๕๑ - 

- อนุสิทธิบัตร ย่ืนจดจํานวน ๓๔ รายการ ได้รับการประกาศแล้วจํานวน ๒๘ รายการ 
- ลิขสิทธิ ย่ืนจดจํานวน ๔๗ รายการ ได้รับการประกาศแล้วจํานวน ๔๔ รายการ 
- อ่ืนๆจํานวน ๑ รายการเครือ่งหมายการค้า 
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จํานวน ๗ รายการ 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “เครื่องคั่วเมล็ดพืช” 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “เครื่องบดเมล็ดพืช” 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธ์ุ UBU 112-1(3)-1 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธ์ุ UBU-150-2-1-3 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์“เครื่องทําความสะอาดและอบเมล็ดงา” 
- การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “การผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม” 
- ความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนายีสต์สายพันธ์ุทนร้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yamaguchi และ  

Iwata Chemical Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่น ในการวิจัยและพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม 
หลักการ/หลักแนวคิด 

จากการที่สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินงานด้านการ 
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใหแ้ก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึง
ปัจจุบัน สํานักงานฯ จึงมีแนวคิดที่จะรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกิจกรรมด้านทรัพย์สนิทางปัญญาของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให้คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทราบ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทราบผลการดาํเนินงาน และรับทราบปัญหาในการดําเนินงาน ดังนี้ 

- บุคลากร ยังไมใ่ห้ความสนใจกับการนําผลงานมาขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
- บุคลากร ขาดความเข้าใจ และมองไม่เห็นประโยชน์ 
- เจ้าของผลงาน ขาดความสนใจในการนํางานวิจัยมาจดแจ้ง หรือไม่ยอมแกไ้ข กรณีมีการแก้ไข 
- มีปัญหาด้านคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากขาดระบบคัดกรองผลงานวิจัย เพื่อต่อ 

ยอดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ในระดับสูง 
- ขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
  ๕.๖  รายงานประจําปี ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศลิปประยุกต์และการ
ออกแบบ   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ นําเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ การรายงานประจําปี  ๒๕๕๕  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุก คณะ/
สํานัก/หน่วยงาน จัดทํารายงานประจําปีของหน่วยงาน เป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยกําหนดเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   



 
 
 

- ๕๒ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
  - การรายงานประจําปี ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
   

 

  มติที่ประชุม : รับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยัต่อไป 

 
๕.๗  สรปุกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ช่วงเปิดภาคการศกึษา ๑/๒๕๕๖    
รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ช่วงเปิดภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๖ ดังนี้ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 

ด้านวิชาการ ๑.อบรมแกนนาํนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม ่
๒.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ด้านกีฬา                                             - 

ด้านบําเพ็ญประโยชน์ฯ                                            - 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓.การเชิดชูเกียรติบัณฑิตผู้สร้างชื่อเสียงให้ ม.อุบลฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๔.จากใจสูใ่จ รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียว 
๕.กันเกราช่อใหม่ร่วมในสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา 
๖.กิจกรรม Walk Rally 
๗.พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๘.เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ๙.บายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญนอ้งใหม่ ม.ทราย ประจําปี ๒๕๕๖ 

 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ช่วงเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖    
 

 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 
๕.๘  ปฏิทินการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีระดับ 

ปริญญาตรี วิธีรับตรงประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗    
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการ 

การศึกษา ได้รับความเห็นชอบวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญตรี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มถิุนายน 
๒๕๕๖ ในการนี้ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ขอรายงานการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเริ่มดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในกลุ่มการรับตรงตามโควตา จํานวน ๓ วิธีรับ ได้แก่ โควตาเรียนดีชนบท โครงการผลติบัณฑิตสาขาการตลาด



 
 
 

- ๕๓ - 

แผนฝึกงานค้าปลีก ตามความร่วมมือกับบรษิัท ซ ี พี ออล์ จํากัด (องคก์รมหาชน) และโควตาส่งเสริมคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖ ส่วนการ
ดําเนินการรับนักศึกษาวิธีรับตรงตามพื้นที่ (พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสานและพ้นที่ภาคอ่ืน) วิธีรับตรงตามโควตาวิธี
รับ อ่ืนๆ และระบบรับผ่านส่วนกลาง จะเริ่มดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กรกฏาคม ๒๕๕๗  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   

- ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปี 
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

  ๕.๙  โครงการเสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจให้กับสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี ร่วมกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จัดโครงการ “เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุ สิทธิ สวัสดิการและผลประโยชน์จะได้รับของสมาชิก รวมทั้งผลกระทบจากการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะรฐัมนตรีได้เห็นชอบใน
หลักการแล้ว  

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนดวันประชุมช้ีแจง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงานอธิการบดี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -ขอเชิญและประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมรับฟังคําช้ีแจงโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
   
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ๕.๑๐  รายงานการดําเนนิงานการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗  
  รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม แจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีสาํนักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมวิชาการ มอบ.
วิจัย ครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (อาคาร    
เทพรัตนสิริปภา) และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ในการประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจส่งผลงาน จาํนวนรวม ๑๘๐ เรื่อง ยืนยันการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงาน (ชําระเงินค่าลงทะเบียน จํานวน ๙๔ เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย ๖๐ เรื่อง และภาคโปสเตอร์ ๓๔ เรื่อง 



 
 
 

- ๕๔ - 

 สรุปจํานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ประเภท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ผู้นําเสนอผลงาน ๖๕ ๖๖ 

ผู้เข้าร่วม (จ่ายค่าลงทะเบียน) ๔ ๔ 

ผู้เข้าร่วม (walk in) ๔๗๙ ๒๘๐ 

รวม ๕๔๘ ๓๕๐ 

 
 ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 -สรุปจํานวนผูล้งทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  
  
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (เพือ่พิจารณา)  
  ๖.๑ หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การผลิตอาหาร)  
  ผู้อํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติ
ปรับแผนการรบันักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการผลิตอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๒ ปี จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย แบ่งออกเป็น ๒ แผน คือ 
  แผน ก มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยที่แผน ก ๑ มี
เฉพาะหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน ๓๖ หน่วยกิต มีแผนการรับนักศึกษา จํานวน ๕ คน ส่วนแผน ก๒ 
ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ จํานวน ๑๔ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต มีแผนการรับนักศึกษา 
จํานวน ๕ คน 
  แผน ข ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ 
จํานวน ๑๔ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ จํานวน ๖ หน่วย
กิต มีแผนการรับนักศึกษา จาํนวน ๑๐ คน 
  รวมจํานวนการรับทั้งสองแผนการศึกษาทั้งสิ้น ๒๐ คนต่อปีการศึกษา 
  โดยการเปิดรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่าในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  หรือ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 



 
 
 

- ๕๕ - 

  จากร่างรายละเอียดหลักสูตรฯ  พบว่ามีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี  ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของการใช้
ประโยชน์หลักสูตรฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ถามความคิดเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งหน่วยงานรัฐ ให้คะแนนเฉลี่ยที ่๒.๖๓ หน่วยงานเอกชนให้คะแนนเฉลี่ยที ่๒.๘๔ และ
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมได้ ๒.๗๔ คะแนน หน่วยงานเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจร้านอาหาร)     
โดยยังให้ความเห็นว่ายินดีรับมหาบัณฑิต ทีจ่บจากหลักสูตรการจัดการการผลิตอาหารเข้าทํางาน ซึ่งหน่วยงาน
รัฐให้คะแนนเฉลี่ยที ่๒.๔๔ หน่วยงานเอกชนให้คะแนนเฉลี่ยที ่๒.๖๒ และคิดเป็นคะแนนรวมได้ ๒.๕๓ คะแนน 
  อย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานต่างๆ ให้ความเหน็ว่าไม่แน่ใจทีจ่ะส่งบุคลากรมาศึกษาต่อใน
หลักสูตรนี้ (หน่วยงานรัฐให้คะแนนเฉลี่ย ที่ ๒.๑๒ หน่วยงานเอกชนให้คะแนนเฉลี่ยที่ ๑.๘๖ และคิดเป็น
คะแนนรวมได้ ๑.๙๙ คะแนน) แต่หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนตอบว่า อาจจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาร่วม
ทํางานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาในการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยเมื่อ
คํานวณเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า หน่วยงานรัฐใหค้ะแนนเฉลี่ยที่ ๒.๖๙ หน่วยงานเอกชนให้คะแนนเฉลี่ยที ่
๒.๔๙ และคิดเป็นคะแนนรวมได้ ๒.๕๙ คะแนน 
  โดยคําถามสุดท้ายได้รับข้อมูลว่า หน่วยงานท้ังสองประเภทจะแนะนําใหผู้้อ่ืนมาศึกษาต่อใน
หลักสูตรการจดัการการผลิตอาหาร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหน่วยงานรัฐให้คะแนนเฉลี่ยที ่
๒.๘๘ หน่วยงานเอกชนให้คะแนนเฉลี่ยที ่๒.๘๔ และคิดเป็นคะแนนรวมได้ ๒.๘๖ คะแนน 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการผลิตอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบใหน้ําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บรรจใุน
แผนการรับนกัศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
 
  ๖.๒  ขออนุมัติเงินทนุสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
  ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะศิลประยุกต์และการ
ออกแบบ ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท    
(หกแสนบาทถว้น)  เพื่อใช้เป็นงบบุคลากรและการบริหารจัดการภายในสําหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯได้รบัความสนใจและการยอมรับในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และผลงานของนักศึกษา ส่งผลใหจ้ํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิม่มากขึ้น คณะฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่ม
บุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้ได้ 
 



 
 
 

- ๕๖ - 

นักศึกษาที่มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ คณะฯได้แสดงรายงานการใช้จ่ายเงินของคณะฯ ต้ังแต่วันที่    
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมีรายละเอียดแผนการชําระหนี้ โดยคณะจะเริ่มชําระหนี้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี ๆละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท      
(หกแสนบาทถว้น) รายละเอียดตามบันทึกข้อความ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/
๑๙๗๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
หลักการ/หลักแนวคิด 
     ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ระบุว่าในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับและการเบิกจ่ายเงิน ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไป  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กองแผนงาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติยืมเงินทุน
สํารองมหาวิทยาลัย  จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  พิจารณาให้ความเห็นชอบการยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกแสนบาทถว้น)  
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบใหน้ําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป  
 
  ๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ ประเภท 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการ นําเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากวาระการดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไข ฉบับที่ ๒ ข้อ ๖ ความว่า “ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ คณะหนึ่งประกอบด้วย...” 
  ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย จํานวน ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
  ดังนั้น เพื่อให้สํานักวิทยบริการ มีการจัดระเบียบบริหารงานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ดังกล่าว 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์พิชัย   ทองดีเลิศ , รองศาสตราจารย์
ยุพิน  เตชะมณี , รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  จํานวน ๓ ท่าน  คือ            
รองศาสตราจารย์พิชัย   ทองดีเลิศ , รองศาสตราจารย์ยุพิน  เตชะมณี , รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ      
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
 
 



 
 
 

- ๕๗ - 

  ๖.๔  การพิจารณา(ร่าง)ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕   
  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากติติมศักด์ิ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๕๖ มีมติให้แต่งต้ังให้คณะกรรมการเลือกสรรผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  เมื่อวันทื่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการเลือกสรรฯได้ประชุมพิจารณากําหนดขั้นตอน
และวิธีการเลือกสรรผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ(ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณา(ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  อนึ่ง คณะกรรมการเลือกสรรได้ตรวจสอบข้อบังคับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า 
มหาวิทยาลัย ได้เคยมีการออกประกาศที่มีขอ้ความที่กําหนดคุณสมบัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 
เพิ่มเติม โดยที่ไม่มีในข้อบังคบัฯ ดังนั้น จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใน
ระเบียบวาระที่ ๖.๔ ในการประชุมครั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับฯดังกล่าว คณะกรรมการ
เลือกสรรจะจดัทําเป็นประกาศเพิ่มเติมต่อไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. ขอความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากติติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ขอความเห็นชอบให้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ (เพิ่มเติม)  
กรณีที่มีการแก้ไขข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

  มติท่ีประชุม : เหน็ชอบ 
 
  ๖.๕  การพิจารณาเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบบัที่ ๒)  
  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยฯ    ได้มคีําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติให้แต่งต้ังให้คณะกรรมการเลือกสรรผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 



 
 
 

- ๕๘ - 

   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกสรรได้ประชุมพิจารณากําหนดขั้นตอน
และวิธีการเลือกสรรผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย และได้ตรวจสอบข้อบังคับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิและการพิจารณา
เลือกสรรผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กําหนด
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ  

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากติติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ ม ี
ข้อความ ดังนี้ 
  ข้อ ๖ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่
ปริญญานั้น และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

ฯลฯ 
  ๖.๓ สําหรับขา้ราชการประจําของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ จะพิจารณาให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิ เมื่อพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว  
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย
ปริญญากิตติมศักด์ิและการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ” ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ 
มีข้อความ ดังนี้ 
  “ข้อ ๒.๓ ผู้ทีท่ําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ สําหรับนักการเมืองควร
พิจารณาผู้ที่พ้นวาระการดํารงตําแหน่งทางการเมือง” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญา 
กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีข้อความดังนี้ 
  “ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ จะต้องมีคุณสมบติั ดังนี้ ” 
   ฯลฯ 
  “(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุก
ประเภทและกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีคณุสมบติัตามข้อ ๖ จะพิจารณาให้ได้รับปริญญากติติมศักด์ิ 
เมื่อพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว” 
  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควรพิจารณาผู้ที่พ้นวาระการดํารงตําแหน่งทางการเมือง” 
  ฯลฯ 
 
 
 



 
 
 

- ๕๙ - 

  คณะกรรมการเลือกสรร ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสองฉบับ ไม่
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากติติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีลาํดับศักด์ิสูงกว่า ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลความจําเป็นหรือเห็นควรกําหนดคุณสมบัติ 
ตามความในประกาศฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแก้ไข 
ข้อ ๖ ในข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบติัของผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยเสียก่อน จึงออกประกาศกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวได้  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากติติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๖ โดยให ้
ยกเลิก ข้อ ๖.๓ เดิม และแกไ้ขเป็น 
  “ ๖.๓ ข้าราชการประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีคณุสมบติัตามข้อ ๖ จะพิจารณาให้ได้รับปริญญากติติมศักด์ิ เมื่อพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว 
 สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควรพิจารณาผู้ที่พ้นวาระการดํารงตําแหน่งทางการเมือง ” 
  หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

๒. การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “แนวปฏิบัติการขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิและการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากติติมศักด์ิ ” ฉบับลงวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๔๙ เนื่องจาก ประกาศฉบับนี้ ข้อ ๒.๓ มขี้อความที่กําหนดคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิ โดยที่ไมม่ีในข้อบังคับฯ  
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 
  ๖.๖  รายงานประจําปี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
  รองอธิการบดฝี่ายบริหารและชุมชนสัมพนัธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ดําเนินการในการจัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๕ โดยสรุปได้นําเสนอในรายละเอียดในประเด็น
ของผลการดําเนินงานในด้านการบริหารจัดการภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันประกอบด้วย
งบดําเนินการ รายได้จากการให้บริการ งบต้นทุนผลิต งบดุล และงบกําไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานงบการเงิน
จากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- รายงานประจําปี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
 
มติที่ประชุม : รับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

      
 



 
 
 

- ๖๐ - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
      ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
                          

   

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมได้รบัรองรายงานฉบบันี้แล้ว 
ในการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

       
 
    (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
        ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
( รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ ) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๒)  

( นางนลินี    ธนสันติ ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๑) 
 

( นางสาวมณัฑนา   เจือบุญ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม  



 
 
 

- ๖๑ - 

 


