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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๗.  นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
    ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    
๒๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รองอธิการดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง        รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
๕. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
     
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้  
   ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
   ๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  
    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น  จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
                                 
                            มติที่ประชุม... 



๓ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 
               ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เสนอขอพระราชทาน           
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๖  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง            

ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง จ านวน ๑๐ ราย บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งกรรมการ                       

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ดังมรีายนามต่อไปนี้  

๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
๒. นายธนชาติ  นุ่มนนท์ 
๓. นางปภัสวดี  วีรกิตติ 
๔. นายวราวุธ  สุมาวงศ์ 
๕. นางวรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
๖. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 
๘. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
๙. นายสุมนต์  สกลไชย 
๑๐. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 

 ดังนั้น  ในโอกาสนี้  จึงขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  และตามแนวทาง
ที่เคยปฏิบัติมา  เมื่อมีการพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของอุบลราชธานี
ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว  จักได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่เนื่องจากปีนี้ทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งติดภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องค่อนข้างมาก  ดังนั้น                
จึงเห็นสมควรให้จัดส่งเอกสารหนังสือคู่มือ เกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ  และหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  รวมทั้งเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พิจารณาและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 

 
 

          ๑.๑.๔  โรงพยาบาล… 



๔ 
 
   ๑.๑.๔  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
    ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี   
   ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อุปนายก                          
สภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  และผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                                  
การสาธารณสุข  ได้ไปประชุมร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาทางคลินิก  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  และแพทยสภาก าหนดว่า                         
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก  แต่ละแห่งจะรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ เพียงแห่งเดียว  ซึ่งปัจจุบัน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกไว้ ๒ แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จะสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ                          
ชาวชนบท (สบพช.)  จึงมีหนังสือถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ให้แจ้งทาง (สบพช.) ว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยแห่ง
ใดเป็นคู่สัญญา  และจากที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ได้เลือกเป็น
สถานที่ฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกส าหรับนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จักได้ท าหนังสือแจ้งตอบกลับไปที่ 
(สบพช.) ต่อไป 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๒.๑  รายงานผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้างและท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี                        
แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  
                    ฯลฯ  
 

               ข้อ ๖ การจ้าง… 



๕ 
 

ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย                                      
ให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม ่

ฯลฯ 
ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัต ิและรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้พิจารณาอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                            
จ านวน ๒ ราย  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
๑ รศ.ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒ พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
            

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป                              
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ    
             

 ๑.๒.๒  กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการและการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้มีการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ มาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีผลประเมินอยู่
ที่ ๓.๙๙๓๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าลังอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. นั้น 

ในการนี้ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรอบการประเมินฯ มี ๒ มิติ ได้แก่ มิติภายนอก              

และมิติภายใน ซ่ึงไม่มีการเจรจาค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด  โดยกรอบการประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ เมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดกับปีงบประมาณ ๒๕๕๘  พบว่าได้มีการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักมีรายละเอียด โดยสรุปดังนี้ 

 

 

                 มิติ... 



๖ 
 

มิติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

จ านวนตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) จ านวนตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 
มิติภายนอก ๗ ๗๐ ๕ ๘๕ 
มิติภายใน ๔ ๓๐ ๕ ๑๕ 
 ๑๑ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

  

 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าเอกสารค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ  โดยอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยน าส่ง
ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม หรือต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการและการ     
ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๑.๒.๓  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดวาระแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

นั้น  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบ

ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งใหม่  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดใหม่  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘   ดังมรีายนามต่อไปนี้  

๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
๒. นายธนชาติ  นุ่มนนท์ 
๓. นางปภัสวดี  วีรกิตติ 
๔. นายวราวุธ  สุมาวงศ์ 
๕. นางวรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
๖. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 
๘. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

 

                                                                                       ๙. นายสุมนต์...     



๗ 
 

๙. นายสุมนต์  สกลไชย 
๑๐. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
                 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 หน้าที่ ๒๔  แก้ไขบรรทัดที่ ๑ – ๓  แก้ไขเป็น “ส่งใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เพื่ อรายงานต่ อรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการต่อ ไป   และในการประชุมระ เบี ยบวาระนี้                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  ประธานสภาอาจารย์  ของดออกเสียง  เนื่องจากระเบียบวาระนี้
ไม่ได้น าเข้าที่ประชุมสภาอาจารย์มาก่อน” 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 
       นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ตามมติที่สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยขอความเห็นชอบพิจารณา อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔๒ หลักสูตร  แยกเป็นเป็นระดับปริญญาโทจ านวน ๓๐ หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑๒ หลักสูตร  ซึ่งมติที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ข้อมูล (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม่  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  แก้ไขค านิยามค าว่า “ค่าธรรมเนียมไม่ส าเร็จการศึกษา” ใหม่  และ 

เห็นควรให้แก้ไขเป็น ค าว่า “ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา”  หรือค านิยามที่สื่อความหมายส าหรับนักศึกษา

ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน 

   ๒. มหาวิทยาลัย... 



๘ 
 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับแก้ไขเกี่ยวกับ  การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาที่

ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามที่เกณฑ์หลักสูตรก าหนด  และยังลงทะเบียนไม่ผ่านครบตามโครงสร้างของ

หลักสูตร และส าหรับนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่เกณฑ์หลักสูตรก าหนด  แต่ลงทะเบียนผ่านครบ

ตามโครงสร้างของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
                   

 มติที่ประชุม     เห็นชอบในหลักการ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตาม       
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้                                 
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้                                 
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

          ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
     งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
     ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินงาน                                 

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว 

  มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ระดบัผลลัพธ์ : พิจารณาผลการด าเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุ 
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๙๓.๗๕ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัดที่                                  
ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด   

 ระดับผลผลิต :  ผลการด าเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๔๐ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๗๒.๗๓ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๕๕ ตัวชี้วัด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ผลผลิต/โครงการ… 



๙ 
 

ผลผลิต/โครงการ จ านวน

ตัวชี้วัด

ทั้งหมด 

จ านวนตัวชี้วัด

ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวนตัวชี้วัดที่ผล

การด าเนินงานต่ ากว่า

เป้าหมายน้อยกว่า       

ร้อยละ ๑๐ 

จ านวนตัวชี้วัดที่ผล

การด าเนินงานต่ ากว่า

เป้าหมาย มากกว่า        

ร้อยละ ๑๐ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

๖ ๒ - ๔ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖ ๔ - ๒ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๖ ๔ ๑ ๑ 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ -  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยว 

๒ ๒ -  

ผลงานการให้บริการวิชาการ ๕ ๔ - ๑ 

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๘ ๗ ๑  

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕ ๔ ๑  

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๕ ๔ - ๑ 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๕ ๔ - ๑ 

โคร งกา รสนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจั ด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

๒ ๑ - ๑ 

ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

๓ ๒ - ๑ 

รวม ๕๕ ๔๐ ๓ ๑๒ 

 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล              
การเบิกจ่าย ๘๐๘,๙๔๙,๓๐๔.๕๘ บาท ร้อยละ ๙๐.๔๓ ของแผนงบประมาณรายจ่ายซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๖.๕๗  (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๗)  โดยมีผลผลิตที่มี
การเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐ มี ๘ ผลผลิต ส่วนผลผลิตที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนมี ๔ ผลผลิต คือ ผลงานท านุบ ารุง 
 

             ศิลปวัฒนธรรม… 



๑๐ 
 
ศิลปวัฒนธรรม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๙๗  ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา 
และวิจัย มีการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๕๗ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ ๙๗.๔๑ และผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๗๘.๗๐  โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 (๒.๑) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่าย                  

ร้อยละ ๙๙.๙๙ สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑.๙๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๙๘)   

 (๒.๒) รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๖๙.๙๗ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด                 

ร้อยละ ๑๘.๐๓ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๘๘) ส าหรับงบลงทุนมหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปี                           

จ านวน ๘๕,๖๐๓,๐๒๑.๒๓ บาท  

   ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด : ผลการด าเนินงานบางตัวชี้วัดยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด   
โดยมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้   

๑. ระดับผลลัพธ์ 
               ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์

ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๖๗  (โดยในปีที่ผ่านมาต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๓๒)  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ านร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ รับรองมาตรฐานที่ ก าหนด                                                  

มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

และการสอบรวมยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ ๕๐ ของข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  โดยในปีที่ผ่านมหาวิทยาลัย

แก้ไขโดยจัดโครงการติวก่อนสอบ และพัฒนาเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

๒. ระดับผลผลิต 
     ๒.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
           (๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๓  ผลผลิต คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
เนื่องจากมีนักศึกษาตกออกระหว่างปี ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้มี                       
แนวทางแก้ไขส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา และในระหว่างปีก็มีการจัด              
การเรียนการสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาปี ๑ และ ปี ๒ โดยอาจารย์ในคณะและรุ่นพ่ี  

         (๒) จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ : ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  ปัญหาเกิดจากนักศึกษาใหม่ในขั้นการยืนยันสิทธิเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา แต่ในขั้น
การลงทะเบียนมีจ านวนลดลงในบางคณะ/สาขาวิชา อาจเป็นเพราะกระแสความนิยมในสาขาอาชีพเปลี่ยนไป          
การขาดแคลนทุนการศึกษา และในปัจจุบันนักเรียนมีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนได้หลากหลายขึ้น  มหาวิทยาลัยมีแนว
ทางแก้ไขโดยการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษา เช่น ประกาศคะแนนผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา 
ภาคเอกชนและภาคสังคมในการผลิตบัณฑิต และประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด  
             ผลงาน... 



๑๑ 
 
ผลงานของมหาวิทยาลัยคณาจารย์ระดับคณะ/หลักสูตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความ 
สะดวกให้ทันสมัยน่าสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของคณะ/หลักสูตร และ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

         (๓) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ : ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ท าให้มีนักศึกษา
คงอยู่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
                  (๔)  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ๔ ผลผลิต คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ปัญหาเกิดจากนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายบางสาขาวิชามีข้อจ ากัดในเรื่องวิชาสารนิพนธ์/โครงงานพิเศษ ที่มีความไม่แน่นอนในเรื่องผลการศึกษา
ตามหัวข้อ และเงื่อนเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขโดยจัดวิชาที่จัดท าสารนิพนธ์มาไว้ในภาคการศึกษา
ต้นของปีสุดท้าย เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการปรับตัวในการท าสารนิพนธ์/โครงงานพิเศษ และมีการจัดเวลาให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษมากขึ้น เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และติดตาม ดูแล นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง  และบางคณะได้มีเกณฑ์ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพบังคับ ก าหนดเงื่อนไขไว้ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หากนักศึกษามีผล
การเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะมีการลงทะเบียนซ้ า ท าให้ไม่สามารถจบได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด  ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข
โดยการจัดติวก่อนสอบ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนด้วยการเก็บคะแนนในชั้นเรียนมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัว
ในการเรียนวิชาชีพมากขึ้น จูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือให้มีความรู้มากกว่าการศึกษาด้วยตนเอง  
      ๒.๒ ด้านการบริการวิชาการ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ ๑๗.๑๑ (โดยในปีที่ผ่านมาต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐.๕๔) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเกิดจากบางโครงการมีแผนการด าเนินงานด้านการเกษตรหรือมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร ที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของฤดูกาลผลิต และมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในก ารเปิด-ปิด                   
ภาคการศึกษาท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีแนวทางการแก้ไขส าหรับโครงการที่ขอขยายเวลา                             
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องระบุวันที่ ที่จะด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องด าเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีถัดไป 
หากผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด ให้คณะพิจารณาจัดท าโครงการใหม่ทดแทน   

  ๒.๓ ด้านการวิจัย  
                  ๑) ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี : จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ ๑๓.๓๓  (โดยในปีที่ผ่านมาต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๓.๓๓)                                 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านจ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีที่
ผ่านมา การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาท า
ให้มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยที่เป็นนักศึกษา ซึ่งนักวิจัยต้องปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้
มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  ท าให้การด าเนินงานล่าช้า  และปัญหาด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล                       
                   ใช้ระยะเวลา... 



๑๒ 
 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากกว่าแผนที่ก าหนด  ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยมี         
แนวทางการแก้ไขโดยจะแจ้งผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารที่ก ากับการด าเนินงาน 
ในแต่ละคณะทราบ เพ่ือช่วยในการก ากับติดตามการด าเนินงาน และสนับสนุนปัจจัยการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือช่วย
นักวิจัยให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้  

         ๒) ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ : จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ ๒๘.๕๗ (โดยในปีที่ผ่านมาต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๘.๕๗)  เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านจ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา ปัญหาที่ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเกิดจากบางโครงการมีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศ เช่น สารเคมีที่ใช้ใน
การวิจัย ท าให้เสียเวลาในการสั่งซื้อวัสดุดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดซื้อ  ท าให้ต้องขยายเวลาในการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยมีแนวทางการแก้ไข หากมีโครงการใดจ าเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้เพ่ือเป็นเงินยืมทดรองจ่าย ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  

   ๒.๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๒๓.๕๓  เนื่องจากมีโรงเรียน
อนุบาลเปิดรับนักเรียนเพ่ิมข้ึน และผู้ปกครองจะน าเด็กเข้าโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการรับ - ส่งนักเรียน ท าให้มี
จ านวนการรับนักเรียนลดลง มหาวิทยาลัยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาคือประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้นโดยแนะน าการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการส าหรับเด็กและปรับปรุงสถานที่ให้น่าสนใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  
    ๒.๕ ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย : จ านวนผู้ป่วยนอก 
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๖.๘๔ (โดยในปีที่ผ่านมาต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๘๔.๐๑) เนื่องจากการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ยังไม่แล้วเสร็จท าให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยนอกได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานจริงอาจจะขอปรับแผนการด าเนินงานกับส านัก
งบประมาณต่อไป     

 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด
เป็นในส่วนงบลงทุน ดังนั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผน
ที่รัฐบาลก าหนด  จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนเร่งรัดการก่อหนี้ให้
เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่  ๔                        
(๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
           ที่ประชุม... 



๑๓ 
 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  ดังนี้  
๑. ส าหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ๘๔ พรรษามหาราชา  จังหวัด

มุกดาหารที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙  นั้น  มหาวิทยาลัยควรหารือ
กับส านักงบประมาณเพ่ือท าการทบทวนโครงการ  โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประมาณการงบประมาณ               
ที่อาจจะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป   
    ๒. สภามหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปัญหาการก่อสร้างอาคาร ๘๔  พรรษา         
มหาราชา จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนบุคคลภายนอก และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือศึกษาและรวบรวมพร้อมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกมิติ  แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                     ๓. ส าหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นพ้ืนฐานนั้น  
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถไปเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  เมื่อจบการศึกษาจากศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนในโครงการนี้ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๔.๑.๑.๒  (ร่าง) ประมาณรายจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
      แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๓ “กันเกราเกมส์” ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๕๙ 
             นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ 
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย             
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาของนิ สิต นักศึกษา                   
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดยก าหนดจัดการแข่งขันกีฬา ๒๗ ชนิดกีฬา ใช้สนามการแข่งขันภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ที ่ ชนิดกีฬา สนามการแข่งขัน 
๑ กีฬาบังคับ ๕ ชนิด  
 ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
 
๕. 

กรีฑา 
ว่ายน้ า 
บาสเกตบอล 
ฟุตบอล 
 
วอลเล่ย์บอล 

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สระว่ายน้ ายอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สนามทุ่งบูรพา                
๑, ๒, ๓, ๔, ๕  อบจ. อุบลราชธานี และสนามข้างแฟลตบุคลากร 
โรงพละอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๑๔ 
 

ที ่ ชนิดกีฬา สนามการแข่งขัน 
๒ กีฬาเลือกสากล ๑๖ ชนิด  
 ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

เซปักตะกร้อ 
ดาบสากล 
เทควันโด 
เทนนิส 
เทเบิลเทนนิส 
แบดมินตัน 
มวยสากลสมัครเล่น 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เทศบาลวารินช าราบ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒ 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

ยิงปืน 
ยูโด 
วอลเล่ย์บอลชายหาด 
เปตอง 
เรือพาย 
ลีลาศ 
ฟุตซอล 
ปันจักสีลัด 
ฮ็อกก้ี 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนเทศบาลสุขส าราญ 
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
สนามทุ่งบูรพา อบจ. อุบลราชธาน ี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
สนามทุ่งบูรพา ๒ อบจ. อุบลราชธานี 

๓ กีฬาเลือกทั่วไป ๓ ชนิด  
 ๑. 

๒. 
๓. 

ครอสเวิร์ด 
บริดจ์ 
หมากกระดาน 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN ๖)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๔ กีฬาไทย ๑ ชนิด  
 ๑. มวยไทยสมัครเล่น สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕ กีฬาสาธิต ๒ ชนิด  
 ๑. ยูยิดสู อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒. บีบีกัน สนามบีบีกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ได้แจ้งเวียนแนวทางการจัดท าประมาณการรายจ่าย               
ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”  และทุกฝ่าย                       
ได้ส่งประมาณการรายจ่ายให้ฝ่ายการเงินและงบประมาณ หลังจากนั้นฝ่ายการเงินและงบประมาณแจ้งเวียนทุกฝ่าย
ปรับลดประมาณการรายจ่ายตามมติที่ประชุมการประชุมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  ทุกฝ่ายได้ปรับลดประมาณการรายจ่ายส่งมายัง                            
 

    ฝ่ายการเงิน… 



๑๕ 
 
ฝ่ายการเงินและงบประมาณเพ่ือรวบรวมและสรุปข้อมูลในภาพรวม  และฝ่ายการเงินและงบประมาณได้เชิญอาจารย์ 
พละศึกษาและอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกีฬาที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  เพ่ือร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมและให้ข้อสังเกตในการจัดท าประมาณการรายจ่ายของทุกฝ่าย  หลังจากนั้นคณะกรรมการฝ่ายการเงินและ
งบประมาณได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  โดยได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  ในฐานะรองประธานฝ่ายการเงินและงบประมาณ                          
เป็นประธานในการพิจารณาประมาณการรายจ่ายร่วมกับอาจารย์พละศึกษาและอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                             
ในการกีฬาที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณได้สรุป (ร่าง) ประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในภาพรวมของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประมาณการรายรับในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๕๙,๗๔๗,๔๘๕ บาท)  มีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมจ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- งบเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔๓ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- งบประมาณเงินรายได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), ประมาณการ 
รายรับจากฝ่ายที่พักนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ , ประมาณการรายรับจากสมาคมกีฬายูยิดสู, สมาคมกีฬาปันจักสีลัต,  

สมาคมกีฬาฮอกก้ี  และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมจ านวน ๗,๗๔๗,๔๘๕ บาท  

ประมาณการรายจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ าแนกตามแหล่งเงิน     
รวมทั้งสิ้น ๕๙,๗๔๗,๔๘๕ บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมจ านวน  
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ประมาณการรายจ่ายจากงบเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๗,๗๔๗,๔๘๕ บาท   
จากการประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น จ าแนกตามหมวดรายจ่ายดังนี้ 

- ค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสินตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ๒๕๕๘  
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ เป็นต้น รวมจ านวน ๙,๗๒๙,๑๒๐ บาท  

- ค่าใช้สอย  เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น รวมจ านวน  ๒๙,๔๔๔,๗๙๙ บาท  

- ค่าวัสดุ  เป็นค่าวัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุ 
ก่อสร้าง เป็นต้น รวมจ านวน ๘,๒๘๕,๑๔๔ บาท  

             - ค่าสาธารณูปโภค...   



๑๖ 
 

- ค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าส าหรับหอพักนักศึกษา และโทรศัพท์เหมาจ่ายส าหรับทุกฝ่าย             
รวมจ านวน ๕๓๘,๖๐๐ บาท  

- ค่าครุภัณฑ์  เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์การเกษตร  และครุภัณฑ์โรงงาน  รวมจ านวน ๕๓๘,๖๐๐ บาท  

- ค่าก่อสร้าง  เป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆ รวมจ านวน ๒,๔๒๘,๐๐๐  
บาท  

- เงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงินส ารองจ่ายเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นฉุกเฉินกรณีท่ีไม่ได้ 
ประมาณการรายจ่ายไว้ล่วงหน้า  รวมจ านวน ๘,๗๑๘,๕๓๒ บาท  

 

  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น ๘๒,๑๕๓,๑๔๐ บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อธิการบดีได้อนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่กองแผนงานเสนอส าหรับการเบิกจ่ายให้ฝ่ายต่างๆ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและการก่อสร้าง รวมจ านวน ๒๒,๔๐๕,๖๕๕ บาท)  และจ าแนกเป็นประมาณการรายจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมจ านวน ๕๙,๗๔๗,๔๘๕ บาท   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

 ๔.๑.๒.๑ ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มี                         
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยรับนักศึกษาปีการศึกษาละ  
๑๕๐ คน เริ่มรับปีการศึกษา ๒๕๔๙  ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวน ๔๕๐ คน  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  เพ่ือให้
หลักสูตรมีความสอดคล้องและรองรับวิชาชีพสาธารณสุข (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มในการประกอบอาชีพตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้ปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๕๐ คน เป็น รับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ปีการศึกษาละ ๗๕ คน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                     สาขาวิชา… 



๑๗ 
 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วทบ.) ปีการศึกษาละ ๗๕ คน โดยการปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว  กองแผนงาน
ได้ทีการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของหน่วยงานในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา  
     ๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่ยังไม่เป็นไป                       

ตามเกณฑ์จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา กล่าวคือ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของหลักสูตรอยู่ที่ ๑๘๙.๕๘ FTES                         
จึงควรมีจ านวนอาจารย์ ๒๔ คน แต่ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๑๓ คน ลาศึกษาต่อ ๗ คน โดยหน่วยงาน                             
มีแผนจะรับบุคลากรเพ่ิมจ านวนปีละ ๒ คน ซึ่งคาดว่าจะครบตามเกณฑ์ในปี ๒๕๖๑  

     ๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา กล่าวคือ จ านวนนิสิตเต็มเวลา(FTES) ของหลักสูตรอยู่ที่ ๑๘๑.๒๕ FTES  จึงควรมี
จ านวนอาจารย์ ๒๓ คน แต่ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๑๓ คน ลาศึกษาต่อ ๗ คน  โดยหน่วยงานมีแผนจะรับ
บุคลากรเพ่ิมจ านวนปีละ ๒ คน  ซึ่งคาดว่าจะครบตามเกณฑ์ในปี ๒๕๖๑  

๒. ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน  
     ๒.๑ มีหนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่อยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิทยาลัย 

รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ 
๒.๒ มีห้องเรียนบรรยาย จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ ห้อง คิดเป็นจ านวนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑,๓๒๐ ตารางเมตร 

คิดเป็นอัตราส่วน ๑ คน : ๒.๒ ตารางเมตร โดยเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ที่ ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร  และ
ห้องปฏิบัติการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ห้อง คิดเป็นจ านวนพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด ๑,๘๗๐ ตารางเมตร  คิดเป็นอัตราส่วน ๑ 
คน : ๒.๙ ตารางเมตร  โดยเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ที่ ๑ คน ต่อ ๓ ตารางเมตร 

๓. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการเรียนการสอน  
                ๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะมีรายได้
คงเหลือ ๒,๔๒๘,๕๕๖ บาท  และในปีถัดปีจะมีรายได้คงเหลือสะสมเพ่ิมข้ึนเป็นปีละกว่าสี่ล้านบาท  
                ๓.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะมีรายได้คงเหลือ 
๒,๔๕๖,๖๕๖ บาท  และในปีถัดปีจะมีรายได้คงเหลือสะสมเพ่ิมข้ึนเป็นปีละกว่าสี่ล้านบาท  
                เมื่อรวมทั้งสองหลักสูตรวิทยาลัยจะมีรายได้รวมกันไม่ต่ ากว่าสี่ล้านบาทในปี ๒๕๕๙  และเพ่ิมเป็นปีละไม่
ต่ ากว่าแปดล้านบาทในปีต่อๆ ไป  

๔. จ านวนสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใกล้เคียง 
                 มีสถาบันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เปิดหลักสูตรคล้ายคลึงกันทั้งภาครัฐและเอกชน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล  และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
    โดยหลักสูตรของเราจะมีนักเรียนสมัครแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาเป็นจ านวนมากทุกปี และหลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องและต าแหน่งงานในอนาคต  สร้างอัตลักษณ์
ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร เช่น การวิจัย ทักษะทางคลินิก การเป็นผู้ควบคุมหรือประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และการท างานร่วมกับชุมชน  

          จึงเสนอ... 



๑๘ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๑.๒.๒  วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบวิธีและจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และจากการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ย้อนหลัง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘  ได้ดังนี ้  

           

ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบแผนการผลิต ผลการรับบุคคลเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียนในช่วงปีการศึกษา                 
     ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
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๒๕๕๔ ๔,๒๙๐ ๓,๒๒๒ ๗๕.๑๐ ๖๐:๔๐  ๒,๕๗๔ ๒,๓๗๙ ๙๒.๔๒ ๑,๗๑๖ ๘๔๓ ๔๙.๑๓ ๗๓.๘๔:๒๖.๑๖ 

๒๕๕๕ ๔,๐๔๒ ๓,๙๔๑ ๙๗.๕๐ ๖๐:๔๐ ๒,๔๒๕ ๓,.๑๐๕ ๑๒๘.๐๔ ๑,๖๑๗ ๘๓๖ ๕๑.๗๐ ๗๘.๗๙:๒๑.๒๑ 

๒๕๕๖ ๔,๑๑๑ ๔,๐๔๙ ๙๘.๔๙ ๖๐:๔๐ ๒,๔๖๗ ๓,๔๐๕ ๑๓๘.๐๒ ๑,๖๔๔ ๖๔๔ ๓๙.๑๗ ๘๔.๐๙:๑๕.๙๑ 

๒๕๕๗ ๔,๓๕๖ ๔,๔๕๖ ๑๐๒.๓๐ ๗๐:๓๐ ๓,๐๔๙ ๓,๘๐๗ ๑๒๔.๘๖ ๑,๓๐๗ ๖๔๙ ๔๙.๖๖ ๘๕.๔๔:๑๔.๕๖ 

๒๕๕๘ ๔,๕๔๗ ๔,๔๖๗ ๙๘.๒๔ ๘๐:๒๐ ๓,๑๘๓ ๓,๘๔๖ ๑๒๐.๘๓ ๑,๓๖๔ ๖๒๑ ๔๕.๕๓ ๘๖.๑๐:๑๓.๙๐ 
 

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูลการลงทะเบียนเรียน จากงานทะเบียนนักศึกษาฯ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และข้อมูล   

               แผนการผลิตบัณฑิตที่ปรับจากการชะลอการเปิดหลักสูตร/การปรับแผนของคณะ/หลักสูตรแล้ว  
 

  และผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) สรุปได้ดังนี้   

 

 

 

                 ตารางท่ี ๒...   
 



๑๙ 
 
ตารางท่ี ๒  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

วิธีรับตรงตามพื้นที่ สัดส่วนการรับ 
(%) 

จ านวนรับ 
(ตามแผนการผลิต) 

(คน) 

ยืนยันสิทธิ์ 
(คน) 

สัดส่วนที่รับได้จริง 
(เทียบแผนการผลิต) 

(คน) 
๑.วิธีรับตรง ๘๐ ๓,๘๑๒ ๓๘๔ ๑๐.๐๗ 
  ๑.๑. รับตรงตามพ้ืนที่ ๗๕ ๒,๘๕๙ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

        ๑.๑.๑ พ้ืนที่อีสาน ๘๕ ๒,๕๗๓ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

        ๑.๑.๒ พ้ืนที่ภาค
อ่ืน 

๑๕ ๒๘๖ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  ๑.๒  รับตรงตามโควตา ๒๕ ๙๕๓ ๓๘๔ ๔๐.๒๙ 
  ๑.๓  รับตรงนักศึกษา
ต่างชาติ 

๕ ๒๓๘ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. วิธีรับผ่านส่วนกลาง ๒๐ ๙๕๓ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวม ๑๐๐ ๔,๗๖๕ ๓๘๔ ๘.๐๖ 
 

หมายเหตุ  การรับตรงตามโควตาอยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท, CPALL, และ
โควตาความร่วมมือวิธีรับต่างๆ    

 

  และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีแผนการผลิตบัณฑิต  จ านวน ๔,๗๒๕ คน รายละเอียด ดังนี้  

๑. ประเภทวิธีการรับเข้าศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ  
๑.๑  วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยจะด าเนินการตาม 

องค์ประกอบที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด และมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๒๐ (จ านวน  ๙๔๕ คน)  
๑.๒  วิธีรับตรง เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยจะด าเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด และมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๘๐ (จ านวน ๓,๗๘๐ คน) ส าหรับวิธีการรับตรงนี้ แบ่งย่อยออกเป็น ๓ วิธี คือ  
     ๑.๒.๑ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่  เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยก าหนดการคัดเลือกตาม            
เขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสัดส่วนการรับร้อยละ ๗๐ ของวิธีรับตรง (จ านวน ๒,๖๔๖ คน)  ส าหรับวิธีการรับ
นี้แบ่งออกเป็น ๒ วิธี ได้แก่  
 
 

                   ๑.๒.๑.๑ วิธีการรับ… 



๒๐ 
 
 ๑.๒.๑.๑ วิธีการรับตรงพ้ืนที่อีสาน เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
 ๑.๒.๑.๒ วิธีการรับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  จากพ้ืนที่จังหวัด
ในภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
หลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 
           ๑.๒.๒ วิธีการรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยมีสัดส่วนการรับ ร้อยละ ๓๐ 
ของวิธีรับตรง (จ านวน ๑,๑๓๔ คน) โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก กลุ่มโควตารับตรงทั่วไป และกลุ่มโควตาโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    ๑.๒.๓ วิธีการรับตรงนักศึกษาต่างชาติ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรับผ่าน
ความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ก าหนดจ านวนรับไว้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ
จ านวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจ าปี  จ านวน ๒๓๖ คน ทั้งนี้ ไม่น ามารวมกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย  

๒. วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสิน
คัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร  และพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  
 ๒.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลาง  ด าเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ GPAX O-NET (๖ กลุ่มสาระวิชา) คะแนนทดสอบความถนัด
ทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และคะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional 
Aptitude Test หรือ PAT)   

        ๒.๒ วิธีรับตรง  พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  คะแนนทดสอบความถนัด
ทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude 
Test) คะแนนทดสอบวิชาสามัญ ๙ รายวิชา ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  ผลการประเมินวัดระดับความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขันคะแนนทดสอบทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดและผลการสอบสัมภาษณ์   

 

           จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 

ที่ประชุม... 



๒๑ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ศึกษาหาวิธีการรับนักศึกษาให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัย

อ่ืน  เช่น วิธีการรับนักศึกษาแบบหลักสูตรสองปริญญา  และวิธีการรับนักศึกษาโดยไม่ต้องสังกัดภายในคณะ  รวมทั้ง
จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญา ๒ ใบ             
เป็นต้น และทั้งนี้งานวิชาการมหาวิทยาลัยควรไปพิจารณาปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับคณะต่างๆ   
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ปรับแก้ไขหัวข้อตารางที่ ๓  ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ใหม่  และควรปรับแก้ไข
รายละเอียดในส่วนของเนื้อหา  เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
   
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ   วิธี การรับและวิธี การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

      ๔.๑.๒.๓  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับหลักสูตร              
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
 ระดับมหาวิทยาลัย  เป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน โดยพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สถาบัน  หลักการตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินงานการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่
ด าเนินการในระดับสถาบัน จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้  

 ระดับคณะ  หลักการเป็นการประกันคุณภาพการด าเนินการของคณะวิชาเพ่ือสนับสนุนการจัดการ 
เรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้  
 ระดับหลักสูตร หลักการเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรว่าได้มี
การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
            จึงเสนอ… 



๒๒ 
 
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
-  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ด าเนินการแก้ไขปัญหากับคณะที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ า  และ 

เห็นควรให้รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป   
   
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ให้ ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   
           ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
           รอบไตรมาสที่ ๔  (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

     นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้ง
ปฏิทินการด าเนินการ การติดตาม และประเมินผล แก่คณะ/หน่วยงาน เพ่ือน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมิน                 
ผลการด า เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ รอบไตรมาสที่  ๔                                 
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  มีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้  
 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบด้วย ประเด็น
ความเสี่ยงจ านวน ๓ ประเด็น ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน ๑ ความเสี่ยง และ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับลดลง สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ จ านวน ๒ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 
๑ ประเด็น คือ  
 
 

                ประเด็นความเสี่ยง… 



๒๓ 
 
   ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมข้ึน  
    ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบ
กับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๔๐  
    ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ 
เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เท่ากับ ร้อยละ ๓๐.๓๑  
    ผลการประเมิน : ยอมรับความเสี่ยงได้  

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒ 
ประเด็นความเสี่ยง คือ  
   ๒.๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
   ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐  
   ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จ หลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด ร้อยละ ๘๑.๒๕  
   ผลการประเมิน : ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้  
    ๒.๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล ประด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้  
    ๒.๒.๑) ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายที่ ๑ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ระดับความส าเร็จ ๒ ระดับ  
    ผลการประเมิน : ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้  
    ๒.๒.๒) ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายที่ ๒ : มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลหลัก     
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ ๔ ข้อ  
    ผลการประเมิน : ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้  
  ๒.๒.๓) ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายที่ ๓ : มีระบบและกลไกการส ารองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ด าเนินการได้ ๒ ข้อ  
  ผลการประเมิน : ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ 
             ข้อเสนอแนะ... 



๒๔ 
 
 ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา  

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ ความเสี่ยงได้งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมขึ้น  จากผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและมี
ผลกระทบในระดับสูงหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนั้น เห็นควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป  
 ๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จและยัง
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้นั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาทบทวน วิเคราะห์สาเหตุ และปัญหา
ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   แล้วน าไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง ขั้นตอนการด าเนินการ เพ่ือก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐)  
 ๓. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล  
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้นั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา

ทบทวน วิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไตรมาสที่ ๔  (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)   
                     ๒. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อไป   

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ เรื่อง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ที่ยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  

เพ่ือหน่วยงานจะได้ไปด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  และมหาวิทยาลัยควรรายงานความก้าวหน้าของผลการ

ด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ  เพื่อจักได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
   
  มติที่ประชุม   เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
                  ๔.๑.๒.๕  รายงาน... 



๒๕ 
 

      ๔.๑.๒.๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 
                 ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
        รอบไตรมาสที่ ๔  (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

     นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการ
ด าเนินการ การติดตาม และประเมินผล แก่คณะ/หน่วยงาน เพ่ือน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล
การด าเนินงานตามปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบไตรมาสที่  ๔ (ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘) ผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้  
 แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
ประเด็นความเสี่ยงจ านวน ๙ ประเด็น  ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยง ให้ลดลง อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จ านวน ๓ ประเด็นความเสี่ยง และ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยง ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
จ านวน ๖ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
 

สามารถจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๑) อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 

๑) การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/ส านัก/วิทยาลัยของ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ
ยังไม่มีระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างคณะ/วิทยาลัย/ส านัก กับมหาวิทยาลัย 

๒) เสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค ๒) การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและ
การแพร่เชื้อโรคต่างๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่
ครอบคลุม 

๓) รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังไม่
สมบูรณ์ 

๓) แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ดีและการประหยัดยังไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
๔) จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๕) ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่า
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

           สามารถจัดการ… 



๒๖ 
 

สามารถจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๖) ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนที่ก าหนด  

 

 ข้อเสนอแนะประการพิจารณา 
 ในประเด็นความเสี่ยง ที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้นั้น เห็นควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาทบทวน วิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  แล้วน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง ขั้นตอนการด าเนินการ  เพ่ือก าหนดเป็น             
แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
  ๒. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อไป  
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)   
                

           ๔.๑.๒.๖  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบ ๑๒ เดือน 
      นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ 

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์ประกอบที่  ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
เรื่องค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เช่น การพัฒนาอาจารย์ การตีพิมพ์ เป็น
ต้น และให้จัดท าแผนด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในการรายงานผลการด าเนินงานในรอบดังกล่าว
ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงานท าให้ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  
 

                  ดังนั้น… 



๒๗ 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และสามารถน าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยในระยะต่อไปได้ กองแผนงานจึงได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

ตาราง  สรุปประเภทตัวชี้วัด จ าแนกตามผลการด าเนินงาน 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   ๑๕ ๕๓.๕๗ 
๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
    ๒.๑ ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไม่เกิน  
          ร้อยละ ๕  

๖ ๒๑.๔๓ 

    ๒.๒ ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกินกว่า           
          ร้อยละ ๕            

๗ ๒๕.๐๐ 

รวม ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   
 ๑.๑ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา 
 ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
 ๑.๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 ๑.๖ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ 
 ๑.๗ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 ๑.๘ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ 

จากบริการ 
 ๑.๙ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๑.๑๐ ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาและมี 

ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๑.๑๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ๑.๑๒ จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 ๑.๑๓ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน (มอบ.๔) 
 ๑.๑๔ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 
 ๑.๑๕ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
                ๒. ตัวช้ีวัด… 



๒๘ 
 

๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไม่เกินกว่าร้อยละ ๕   

  (๑) บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
          แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยจักได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีพในวันปัจฉิม 

นิเทศการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (๒) การพัฒนาคณาจารย์  
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยจักได้จัดให้มีกองทุนพัฒนาบุคคลเพ่ือส่งเสริม 
ให้บุคคลศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

  (๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด 
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทาง
จัดเตรียมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

  (๔) ร้อยละนักศึกษา/บุคลากรที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยจักได้จัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้มากขึ้น รวมทั้งการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายให้เข้าถึงนักศึกษาและบุคลากร 

  (๕) ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หน่วยงานที่มีผล
การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด) เนื่องจากยังไม่มีการน าข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยไปปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งทางหน่วยงานได้ก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานโดยพัฒนาระบบการสื่อสารของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ให้ดีขึ้น                 
โดยผ่านทางการประชุมสัมมนาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร         
การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง social media เป็นต้น 

  (๖) ระดับความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลป-   
    ประยุกต์และการออกแบบ (หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด)     
    เนื่องจากการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งทางหน่วยงานได้ก าหนด   

แนวทางในการด าเนินงานโดยเร่งรัดการด าเนินโครงการและสรุปให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงโครงการและพัฒนาศักยภาพและยกระดับกิจกรรมท านุบ ารุง และการจัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 

    ๒.๒ ตัวชี้วัด… 



๒๙ 
 

 ๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกินกว่าร้อยละ ๕  
  (๑) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : เนื่องจากการด าเนินโครงการวิจัยบางโครงการไม่เป็นไป             
ตามระยะที่ก าหนด ส่งผลให้ผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จึงมีจ านวนน้อยตามไปด้วย 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ และ
ผลักดันส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมข้ึน ในระดับชาติและนานาชาติ 

   (๒) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : อาจารย์และบุคลากรยังขาดทักษะและขาดแรงจูงใจในการสร้าง  
 ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดให้ระบบ 
 พ่ีเลี้ยง และสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน 

    (๓) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : เนื่องจากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรจุในแผนกลยุทธ์
ทางการเงินครบทุกตัวชี้วัดได้ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการพัฒนาระบบการก ากับติดตามผล                 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  (๔) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัตงิาน  
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : เป็นผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ด าเนินการ
ประเมิน โดยมีข้อค าถามท้ังสิ้น ๙ หมวด คือ หมวดสุขภาพ หมวดความผ่อนคลาย หมวดน้ าใจ  
หมวดจิตวิญญาณ หมวดครอบครัว หมวดสังคม หมวดใฝ่รู้ หมวดสุขภาพการเงิน หมวดการงานดี 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การมีความสุขไว้ดังนี้  

ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ หมายถึง มีความสุขมากท่ีสุด 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙   หมายถึง มีความสุขมาก 

ร้อยละ ๒๕.๐๐ – ๔๙.๙๙   หมายถึง มีความสุขปานกลาง 

ร้อยละ ๐.๐๑ – ๒๔.๙๙   หมายถึง มีความสุขน้อย 

ร้อยละ           –             ไม่มีความสุขเลย 

  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๔๐ จึงสรุปได้ว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความสุข
ในการปฏิบัติงานในระดับที่มีความสุขมาก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาปรับปรุงหรือเลือกใช้ข้อมูลจาก
หมวดค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความสุขของบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

 (๕) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ (หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด) เนื่องจาก 
            หน่วยงาน… 



๓๐ 
 

  หน่วยงานยังไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจนเพ่ือให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงาน
จึงได้ก าหนดแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้และชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

 (๖) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผลประเมินไม่เป็น               

ไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น กลุ่มใหญ่ๆ ๒ เรื่อง คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อ        

กับการครอบคลุมพ้ืนที่ ซึ่งทั้ง ๒ เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพ่ิมจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point               

เนื่องจาก Access Point ท างานในลักษณะ Hub Switch โดยในช่วงเวลาหนึ่งจะมีผู้รับ-ส่งข้อมูลได้               

เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากผู้เชื่อมต่ออยู่ไกลจาก Access Point  ก็จะได้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่

ต่ า ท าให้ผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้ๆ Access Point ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ช้าไปด้วย จากผลประเมินดังกล่าว 

ส านักฯ  ได้ท าการส ารวจความต้องการจุดติดตั้ง อุปกรณ์ Access Point เพ่ิมเติม ไปยังทุก           

คณะ/ส านัก เพ่ือรวบรวมความต้องการทั้งหมดแล้วน ามาจัดท าแผนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย

สัญญาณเครือข่ายไร้สาย ทั้งสิ้น ๒ ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ ๑ จ านวน ๑๗๕ ตัว จะติดตั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหอพักนักศึกษา  
ชุดที่ ๒ จ านวน ๗๘ ตัว จะติดตั้งในส่วนของแฟลตบุคลากรทั้งหมด 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายยังมีความร่วมมือกับ                

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (AIS) และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (TOT) เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์               

กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ที่ให้บริการ UBU-WiFi ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมจุด      

ให้บริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

 (๗) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ 
  สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน : ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาในเรื่องของแสงสว่างที่ 
ยังไม่เพียงพอ เช่น แสงสว่างเพ่ือการออกก าลัง หรือแสงสว่างตามถนนเส้นต่างๆ ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ความสวยงามของภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยทั้งเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนที่ออกก าลังกายและถนนให้มากข้ึน 

 

                 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตัวชี้วัด                           
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบ ๑๒ เดือน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 

               มติที่ประชุม...   



๓๑ 
 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการท าแผนพัฒนาให้ผลการด าเนินงานเป็นไป            
ตามตัวช้ีวัด  และมีความส าเร็จเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
            ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๑,๔๓๗ คน   
   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับฯ     
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ๖๑ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๑,๔๓๗ คน  จ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๒๗๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑  สาขาวิชา เคมี       จ านวน ๔๓  คน 
๑.๒  สาขาวิชา จุลชีววิทยา      จ านวน  ๔๙  คน 
๑.๓  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน  ๕๗  คน 
๑.๔  สาขาวิชา ฟิสิกส์       จ านวน  ๑๗  คน 
๑.๕  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๒๙  คน 
๑.๖  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง    จ านวน  ๑๘  คน 
๑.๗  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๒๗  คน 
   ๑.๗.๑  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม    จ านวน  ๒๗  คน 
   ๑.๗.๒  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ านวน  ๓๑  คน 

 ๒.  คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๕๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     ๒.๑  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 

   ๒.๑.๑  วิชาเอกพืชไร่      จ านวน  ๔๗  คน 

   ๒.๑.๒  วิชาเอกพืชสวน      จ านวน  ๒๙  คน 

   ๒.๑.๓  วิชาเอกสัตวศาสตร์      จ านวน  ๔๔  คน 

  ๒.๒  สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร     จ านวน  ๒๑  คน 
 

              ๒.๓  สาขาวิชา… 



๓๒ 
 
  ๒.๓  สาขาวิชา ประมง       จ านวน  ๑๖  คน  

 ๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๗๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๓.๑  สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ     จ านวน  ๑๘  คน 

  ๓.๒  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล      จ านวน  ๖๐  คน 

  ๓.๓  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า      จ านวน  ๕๘  คน 

  ๓.๔  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา      จ านวน  ๖๘  คน 

  ๓.๕  สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๑๒  คน 

  ๓.๖  สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน  ๕๘  คน 

 ๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๗๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๔.๑  สาขาวิชา การท่องเที่ยว      จ านวน  ๒๓  คน 

  ๔.๒  สาขาวิชา การพัฒนาสังคม      จ านวน  ๓๒  คน 

  ๔.๓  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์      จ านวน  ๒๓  คน 

  ๔.๔  สาขาวิชา ประวัติศาสตร์      จ านวน  ๑๓  คน 

  ๔.๕  สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร     จ านวน  ๒๕  คน 

  ๔.๖  สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น      จ านวน  ๑๖  คน 

  ๔.๗  สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร     จ านวน   ๒  คน 

  ๔.๘  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    จ านวน  ๓๙  คน 

  ๔.๙  สาขาวิชา ศิลปะการแสดง       จ านวน   ๑  คน 

 ๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๕.๑  สาขาวิชา เภสัชศาสตร์      จ านวน   ๒  คน 

 ๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒๒๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๖.๑  สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร     จ านวน  ๑๓  คน 

  ๖.๒  สาขาวิชา การจัดการ      จ านวน  ๓๔  คน 

  ๖.๓  สาขาวิชา การจัดการการตลาด     จ านวน  ๒๓  คน 

  ๖.๔  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป      จ านวน    ๒  คน 

  ๖.๕  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน  ๔  คน 

  ๖.๖  สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ    จ านวน  ๕๔  คน 

  ๖.๗  สาขาวิชา การบัญชี       จ านวน  ๔๒  คน 

  ๖.๘  สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    จ านวน  ๕๖  คน 

 

 
                 ๗. วิทยาลัย... 



๓๓ 
 
 ๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๒๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

                    ๗.๑  สาขาวิชา แพทยศาสตร์      จ านวน    ๑  คน 

  ๗.๒  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์       

   ๗.๒.๑  วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน     จ านวน   ๒  คน  

   ๗.๒.๒  วิชาเอกอนามัยชุมชน      จ านวน  ๑๕  คน 

   ๗.๒.๓  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม     จ านวน   ๙  คน 

 ๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน ๕๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๘.๑  สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์     จ านวน  ๕๖  คน 

 ๙. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๒๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  ๙.๑  สาขาวิชา นิติศาสตร์       จ านวน ๑๒๓ คน 

 ๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๘๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

   ๑๐.๑  สาขาวิชา การปกครอง      จ านวน  ๒๗  คน 

   ๑๐.๒  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 

      ๑๐.๒.๑  วิชาเอกการบริหารองค์การ    จ านวน  ๓๒  คน 

      ๑๐.๒.๒   วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น    จ านวน  ๒๙  คน 

 ๑๑. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร   จ านวน ๑๗ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

    ๑๑.๑  สาขาวิชา การจัดการ      จ านวน  ๕  คน 

    ๑๑.๒  สาขาวิชา การบัญชี      จ านวน ๑๐ คน 

    ๑๑.๓  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน  ๒  คน 

 ๑๒. คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน ๒๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

    ๑๒.๑  สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์     จ านวน ๒๐ คน 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๑,๔๓๗ คน   
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยควรสรุปจ านวนครั้งของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแล้วจ านวนกี่

ครั้ง  และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนกี่คน  ควรระบุไว้ในใบสรุปเรื่องเพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้เข้าใจ

ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 
            

  มติที่ประชุม อนุมัติ    และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

          ๔.๒.๒  ขออนุมัติ... 



๓๔ 
 
   ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒๖ คน 
    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ                       
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไข            
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒                
แห่งข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑  แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรสังกัดของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว                                        
  ทั้งนี้ ผู้ขอรับปริญญาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เนื่องจากลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามที่หลักสูตรก าหนดภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗  แต่มีบางรายวิชาได้รับการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และหรือ N เป็น
ล าดับขั้น A - D หรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา (คณะนิติศาสตร์) ในระหว่างภาคการศึกษาต้น                       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์จ านวน ๑ คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘                
ซึ่งเริ่มการศึกษาในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และประกาศผลการศึกษาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ตามส าเนา
ปฏิทินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวน ๒๖ คน  จ าแนกตามสังกัดดังนี้ 
 

 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  ๑.๑  สาขาวิชา เคมี       จ านวน  ๑  คน 
  ๑.๒  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน  ๑  คน 
 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  ๒.๑  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน  ๘  คน 
  ๒.๒  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน  ๑  คน 

๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 ๓.๑  สาขาวิชา แพทยศาสตร์      จ านวน  ๑  คน 
๔. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

 ๔.๑  สาขาวิชา นิติศาสตร์      จ านวน  ๑๔  คน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒๖ คน 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

                                       ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๓๕ 
 
  ๔.๒.๓  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ส าหรับ 
   นางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑ 

  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติน าเสนอรายชื่อเพ่ือได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษให้แก่ 
นางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ                  
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดประกอบ                               
การพิจารณาตามประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นรายข้อดังนี้ 

 ๑.๑ นางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑  ได้รับอนุมัติปริญญาโดยไม่ได้รับเกียรติ
นิยมเนื่องจากเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจ านวน ๖ หน่วยกิต  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖/๒๕๕๘                    
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการประจ า                  
คณะรับรองการส าเร็จการศึกษาในวาระแจ้งเวียน/๒๕๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ตามหนังสือบันทึกข้อความที่                    
ศธ.๐๕๒๙.๙.๑/๒๗๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘   
 ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าขณะนั้น คณะไม่สามารถติดต่อนางสาวทศพร  โล่เงิน     
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการขอปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ เนื่องจากนักศึกษาอยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  ดังนั้น เพ่ือผลประโยชน์ในด้านเอกสารวุฒิทางการศึกษาอีกทั้งนักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะจึงด าเนินการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนางสาวทศพร โล่เงินโดยไม่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม จนกระทั่งในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวทศพร โล่เงิน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะ/หลักสูตร
สังกัดที่ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ คณะจึงได้ด าเนินการตามล าดับขั้นต่อไป 

 ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติน าเสนอรายชื่อเพ่ือได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ
นางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ.๐๕๒๙.๙.๑/๘๓๙๔ วันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปะศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑)  ซึ่งเหตุผลประกอบการพิจารณา คือ เนื่องจากนักศึกษาได้รับทุนตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ไปศึกษาที่คณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                   
สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจ านวน ๒ รายวิชารวม ๖ หน่วยกิต   

 ๑.๓ การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งเป็นการขอแก้ไขปริญญาที่สภาอนุมัติไปแล้ว                 
๔ วัน (นับจากวันที่สภามีมติอนุมัติปริญญา คือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นับถึงวันที่คณะแจ้ง กองบริการการศึกษา
เพ่ือขอเสนอชื่อได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ คือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจ   
ตามข้อบังคับ ฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวดที ่๑๓ ข้อ ๖๔  การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ 
 
            การศึกษา… 



๓๖ 
 
การศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  (ภาคผนวก ค :จากเล่มรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาฯ) 

 ๑.๔ นางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑  ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๔๒  แต่เนื่องจากเคยเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
จ านวน ๖ หน่วยกิต  คณะกรรมการประจ าคณะจึงพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็น                            
กรณีพิเศษ ตามประกาศฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 
เกรดเฉลี่ย 

สะสม 

จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอด 
หลักสูตร 

คิดเป็น ๑ ใน ๔ 
ของหน่วยกิตรวม ฯ 

นักศึกษาเทียบ 
โอนรายวิชา 

๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑ นางสาวทศพร  โล่เงิน  ๓.๔๒ ๑๓๙ ๓๔.๗๕ ๖ 
 

  

 จากรายละเอียดที่แสดงดังตารางข้างต้น นางสาวทศพร  โล่เงิน  ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
จ านวน ๖ หน่วยกิต ซึ่งไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการประจ าคณะจึงพิจารณา
เห็นชอบให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษส าหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหั สประจ าตัว  ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑          
โดยอาศัยอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๖.๖  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม  ยกเว้นคณะกรรมการประจ าของคณะเห็นชอบและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และอาศัยอ านาจตามประกาศฯ การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ                                          
พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๓.๑  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้  เพราะเหตุที่นักศึกษาได้รับการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาฯ  โดยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ที่หลักสูตรก าหนด อีกทั้งการพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับปริญญา              
เกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๖.๔  
 ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญา
เป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ส าหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑   
         

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยม            
อันดับ ๒  ส าหรับนางสาวทศพร  โล่เงิน  รหัสประจ าตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑ 
   

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 

                   ๔.๒.๔  ขออนุมัติ… 



๓๗ 
 
                               ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)   
     นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม                     

เพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ  
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว ดังนี้ 

 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน 

๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๓  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จ านวน    ๓  คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมช่องในตารางเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร          

ว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๒.๕  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนดกรณีรอการ 
     ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นายชญานนท์  แสงมณี               
    ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม                    
เพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ที่ศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด  กรณีรอการยอมรับให้ตี พิมพ์                                                  
ในวารสารวิชาการ  ของนายชญานนท์  แสงมณี  รหัสนักศึกษา ๕๒๑๓๘๐๐๐๑๔  ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  นักศึกษาผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ แล้ว คงเหลือรอการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จ านวน ๑ บทความ (วารสาร Applied Thermal Engineering)  นักศึกษาได้น าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติแล้ว ๑ บทความ  ซึ่งเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องตีพิมพ์ 
 
          บทความ... 



๓๘ 
 
บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ บทความ และน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ บทความ  นั้น 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการยอ มรับให้ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการ Applied Thermal Engineering  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ว่าปัจจุบันส านักพิมพ์ของวารสารวิชาการ Applied Thermal Engineering  ได้ตอบปฏิเสธการ
ตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษารายดังกล่าว (เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  ที่ประชุมมอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
สรุปเหตุสุดวิสัยของนักศึกษาเพ่ือเป็นเหตุผลประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับ
ก าหนด กรณีการรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของนักศึกษารายดังกล่าว และน าเสนอในที่ประชุมในคราว
ต่อไป  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่                           
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนายชญานนท์   แสงมณี  ในภาคการศึกษา             
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘  เนื่องจากเอกสารรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา  พบว่านักศึกษาได้ผ่านเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาครบทุกอย่าง  โดยมีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติถึง ๓ ฉบับ (หลักสูตร
ก าหนด ๑ ฉบับ)  ขณะนี้ยังขาดผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอีก  ๑ ฉบับ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
ส าหรับผลงานตีพิมพ์นี้ นักศึกษาได้เริ่มส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ครั้งแรกในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  ซึ่งประมาณ ๒ ปีก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนด  (นักศึกษาใช้เวลาศึกษาครบก าหนด ๖ ปี
การศึกษาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาได้มีการวางแผนในการตีพิมพ์ล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน นักศึกษา
ได้มีความพยายามในการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่องจึงแม้จะถูกปฏิเสธจากวารสารหลายฉบับด้วย
เหตุผลต่างๆ กัน  และค าชี้แจงจากอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารแนบ ๒)  ซึ่งให้เหตุผลว่า เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวเป็น
นักศึกษาทุนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเป็นอาจารย์                    
ในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจึงต้องการที่จะตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor สูง  โดยทุกครั้งที่ได้รับ
การปฏิเสธนักศึกษาก็ได้ปรับปรุงผลงานขึ้นทุกครั้ง จนกระทั่งในขณะนี้นักศึกษาได้ส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์  ในสารวาร
วิชาการ ๒ บทความ คือ ๑) วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)  เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  และ ๒) วารสาร Journal of Mechanical Science and Technology  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และรอผลการตอบรับอยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพ่ือให้ได้
ตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ของหลักสูตร  อีกทั้งนักศึกษายังมีความกระตือรือร้นในการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด  โดยการ
ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติต้องใช้เวลามาก เนื่องจากนักศึกษาต้องรอให้วารสารแห่งแรกตอบรับหรือตอบปฏิเสธให้
แล้วเสร็จก่อน จึงจะส่งไปตีพิมพ์ยังวารสารแห่งทีสองได้  ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารแต่
ละแห่งไม่เท่ากัน  ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษาตามเอกสารค าชี้แจงของนักศึกษา  

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงพิจารณาเห็นควรขยายระยะเวลาการศึกษาให้
นายชญานนท์  แสงมณี  ๑ ภาคการศึกษา  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการสูญเสียเวลาในการรอผลตอบรับจาก 

 วารสาร… 



๓๙ 
 
วารสารหลายฉบับ  และความพยายามต่อเนื่องอย่างเด่นชัดของนักศึกษาในการศึกษาเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ผลงานระดับ
นานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรก าหนด  โดยให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔ 
ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการส าเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาได้ด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  หากไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา   

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาเกินข้อบังคับก าหนด            
กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของนายชญานนท์  แสงมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๖  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วนั้น  และเพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในแต่ละครั้ง
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ควรมีการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  การแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
           

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ - 
สุมาวงศ์  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   

                      ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 
     ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

  ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
            ๔.๓.๔  การปรับปรุง… 



๔๐ 
 

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙   
   สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

                                ๔.๓.๕  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        จ านวน ๒ หลักสูตร  

 

   - ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ – ๔.๓.๕   เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขในส่วน
ของรายละเอียดให้ถูกต้อง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘    
และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนที่ 
 แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวน ๓ หลักสูตร 

       สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์  ขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
สามารถวัดและประเมินผลได้จริง และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร 
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่  ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๔ และ สกอ.รับทราบแล้วเมื่อวันที่  ๑๑ มี .ค. ๒๕๕๗                                           
จ านวน ๙ รายวิชา 

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๔ และอยู่ระหว่างรอ                    

การรับทราบจาก สกอ. จ านวน ๑๔ รายวิชา  

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕                               
เป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๕ และ สกอ.รับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒๒ รายวิชา 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่มีข้อแก้ไข และหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุม 
เห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไขเช่นกัน  
 

    ทั้งนี…้ 



๔๑ 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรวิชาโท
การบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๙ รายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน             
๑๔ รายวิชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒๒ รายวิชา ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
  ระบบการจัดการการศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์  ขอปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
และอยู่ระหว่างรอการรับทราบจากสกอ. โดยปรับปรุงในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้าที่ ๑๑ หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร ข้อ ๒.๑ จาก                                  
วันเวลาราชการ เป็น วันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงาน
สอนระดับปริญญาตรีมากท าให้มีช่วงเวลาจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายท่าน 
และเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่ท างานประจ าด้วย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นว่า            
การจัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะท าให้สามารถบริหารหลักการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงขอเพ่ิมเวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ด้วย  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘          
เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยมีมติให้แก้ไข  (รายละเอียดตามเอกสาร
แสดงการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร) โดยหลักสูตรได้ด าเนินการ
แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
พบว่าไม่มีข้อแก้ไข  

ทั้งนี้ โครงสร้างและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

            จึงเสนอ... 



๔๒ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)                    
หน้าที่ ๑๑ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
          

 ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  การปรับปรุงเกณฑ์ 
    การส าเร็จการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตร 
    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน            
พ.ศ. ๒๕๕๔  

ประเด็นการขอปรับปรุง 
ขอปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดที่ ๕  

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเพ่ิมข้อมูลรายวิชาที่
นักศึกษาต้องศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ให้ศึกษาในรายวิชาที่
ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกิต โดยมีสาระการปรับปรุงเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มี
รายวิชาขอเทียบโอนเกิน ๕ ปีจากสถาบันเดิม สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี                          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

       ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ที่ประชุมมีการอภิปราย  ดังนี้ 
 -  ในการเทียบโอนรายวิชา  มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ในหมวดที่ ๑๑ ข้อ ๕๕ (๕๕.๑.๑)  เป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วไม่
เกิน ๕ ปี  และไม่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายกรณีควรพิจารณาในภาพรวม 
                                    

 มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
                                          ๔.๓.๙  การปรับปรุง... 



๔๓ 
 
                                ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
       การสาธารณสุข 

  ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                ๔.๓.๑๑  การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  - ขอถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๙ – ๔.๓.๑๑  เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วน 
ของรายละเอียดให้ถูกต้อง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘    
และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
         

  ๔.๓.๑๒  การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๑๑๐๖ ๑๐๓  คณิตศาสตร์ส าหรับ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖)  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

                 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 
๑ วิชา คือ วิชา ๑๑๐๖ ๑๐๓  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Mathematics for information 
Technology)  ๓(๓-๐-๖)  เนื่องจากรายวิชา ๑๑๐๔ ๑๐๒ คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete mathematics)              
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีรหัสรายวิชาและชื่อวิชาซ้ ากัน แต่ค าอธิบายรายวิชาของทั้ง ๒ หลักสูตรแตกต่างกัน  จึงท าให้
เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน   

ทั้งนี้  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบรูปแบบหัวข้อครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อเทียบรายละเอียดอ่ืนๆ ในหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ และบรรจุ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  เป็นต้นไป  
 
 

                                                                                           ที่ประชุม... 



๔๔ 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
                     - มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  เรื่องการแก้ไขชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for information Technology) ใหม่  และเห็นควรเปลี่ยนชื่อเป็น “คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Discrete Mathematics for information Technology)”  
 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

        ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบ 
               อัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. .... 
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดไว้ว่า  

“ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง  

การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน 
ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด” 

สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้พิจารณาอนุมัติ
กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการวิเคราะห์
กรอบอัตราก าลัง ตามค าสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  โดยมีศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหาร 
ผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ในการนี้  คณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังจึงได้จัดท า (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. .... ขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                   
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอ                    
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

โดยสาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร พ.ศ. .... มีดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑… 



๔๕ 
 

หมวดที่ ๑  บททั่วไป 
 หมวดที่ ๒    แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลัง (อัตราใหม่) 

หมวดที่ ๓  แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
หมวดที่ ๔ การบริหารกรอบอัตราก าลัง  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ..... 
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ    
         

 ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
    เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน 
    สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ 
        เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
     พ.ศ. .... 
       นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  และมติที่
ประชุมให้ถอนเรื่องและมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี น าเสนอเฉพาะหลักเกณฑ์การพิจารณา
ต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ส่วนประเด็น
อ่ืนให้ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับประเด็นที่ ก.พ.อ. ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

๑. ข้อ ๕(๓) คุณสมบัติอื่นที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
  ๒. ข้อ ๖ ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการแบบและภายใน
ระยะเวลาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  ๓. ข้อ ๗(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 
ให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน 
และกรรมการอ่ืนตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นสมควร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการปรับแก้ไขและข้อบังคับ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. .…  โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้รับความเห็นชอบในคราวประชุมครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๘           
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ดังนี้ 

  ประกาศ ก.พ.อ…. 



๔๖ 
 

ประกาศ ก.พ.อ. มติ กบบ.  
คุณสมบัติ 
ข้อ ๕ ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อ
เวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ... ข้อ ๕ (๓) 
คุณสมบัติอื่นที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด คุณสมบัติเพิ่มเติมจากประกาศ 
ก.พ.อ. เพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ไม่ เป็นผู้ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามความในมาตรา ๗ (ข)            
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการตรวจสุขภาพและต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลเอกชน
ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ภายใน
สามสิบวันก่อนวันยื่นเร่ือง 
  ๓. เป็นผู้มีผลการประเมินผลปฏิบัติราชการย้อนหลังสามปี (หกรอบ
การประเมิน) ก่อนวันยื่นเรื่องโดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่ระดับ
ดีมากข้ึนไป 

ข้อ ๖ ข้าราชการผู้ ใดประสงค์จะขอต่อเวลา
ราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบและภายใน
ระยะเวลาที่สภาสภาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 - ก าหนดวิธีการ แบบ และระยะเวลาด าเนินการของคณะ ดังนี้ 
   ๑. ตรวจสอบแผนอัตราก าลังสี่ปี  โดยให้พิจารณาถึงความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลนและความจ าเป็น เพื่อ
มาก าหนดจ านวนข้าราชการที่คณะจะประสงค์ต่อเวลาราชการใน
ปีงบประมาณนั้น 
   ๒. ก าหนดขอบเขตและภาระงานที่จะมอบหมายให้ข้าราชการที่
ได้รับการต่อเวลาราชการปฏิบัติในระยะเวลาห้าปีให้ชัดเจน 
   ๓. ประกาศให้ข้าราชการที่ประสงค์ต่อเวลาราชการตามความ
ต้องการของคณะแสดงความจ านงขอต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ 
๑ พร้อมทั้งแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการตามแบบ ก.พ.อ. ๒ 
แนบท้ายข้อบังคับนี้ 
   ๔. เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติในเบื้องต้นตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เ งื่ อ น ไ ขกา รต่ อ เ ว ล า ร า ชกา รขอ งข้ า ร า ชกา รพล เ รื อน ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุ
ราชการ 
 

 

               ประกาศ ก.พ.อ.… 



๔๗ 
 

ประกาศ ก.พ.อ. มติ กบบ.  
ข้อ ๗ ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   ข้ อ  ๗ (๑ )  ใ ห้ ส ถ าบั น อุ ดมศึ กษ าแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลา
ราชการ ให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน และ
กรรมการอ่ืนตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นสมควร 
 

- องค์ประกอบคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  สภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการ ดังนี ้
(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ        เปน็ประธาน 
                                                             กรรมการ 
(๒)  อธิการบดี                                           เป็นรองประธาน 
(๓) คณบดีสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง จ านวนสามคน     เปน็กรรมการ 
(๔) รองอธิการบดี  จ านวนสองคน                    เป็นกรรมการ 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑)  ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ  
      กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้สภามหาวทิยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามค าแนะน าของอธิการบดี 
      ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานกุารและหรือผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 
      ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
ค าขอต่อเวลาราชการและเสนอแนะต่อสภามหาวทิยาลัยว่าสมควร
อนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่ 
       การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของสภา
มหาวิทยาลยัให้เป็นที่สุด 

 

  จากประเด็นข้างต้นซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดเพ่ิมเติมจากประกาศ ก.พ.อ.                  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗                     
ทีก่ าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณา และจะได้น าประเด็น
ดังกล่าวมาก าหนดไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ....       

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. .... 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๒  ขอรับรองว่าเป็น
ความจริงทุกประการ  ให้ลงชื่อคณบดีที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ 

  ๒. มหาวิทยาลัย… 



๔๘ 
 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  หน้าที่ ๒ ข้อ ๙  

เป็น  (๓) “คณบดีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ”   

 ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  แก้ไขชื่อเรื่องใหม่  เป็น “(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้                        
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

   ๔.๔.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้าง 
      ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 

     นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น  

ส านักงาน ก.พ. ได้มีการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามที่ก าหนดไว้  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ความละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  และกระทรวงการคลัง ได้ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ า - ขั้นสูงของลูกจ้างของส่วนราชการ               
และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗  ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  แล้วนั้น 
 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยเทียบเคียงกับอัตราข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ตามบัญชี ณ วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และขอให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘                                                  
ดังมีรายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้            
พ.ศ. ....  และบัญชีอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหน่งเทียบกับข้าราชการ และบัญชีอัตราค่าจ้างส าหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหน่งเทียบกับลูกจ้างประจ า  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ….  
 

 
             ที่ประชุม… 
 



๔๙ 
 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้                                                                                   
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๔  ในตารางบัญชีอัตรา
ค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหน่งเทียบกับข้าราชการ  เรื่อง คุณวุฒิที่ ก.พ. และ ก.ม. ได้รับรองไว้แล้ว  
มหาวิทยาลัยควรก าหนดระบุเฉพาะคุณวุฒิที่ต้องการตามกรอบอัตราก าลังที่ใช้จริง   
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ให้มีการจัดท าและรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับ เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้ระบไุว้ในหมวด ๑     
      

   มติทีป่ระชุม         เห็นชอบ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย                 
การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ….  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข          
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่ง
ให้นายกสภามหาวิทยาอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป 

 

 ๔.๔.๔ ขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน ๒ หน่วยงาน 
        นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗                 
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘            
จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน คณะกรรมการ รอบการประเมิน 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  

 
รศ.นงนิตย์  ธีระวฒันสุข (๒ ปี) 

๒๖ ก.พ. ๕๖ - ๒๕ ก.พ. ๖๐ รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ 
คุณอรวรรณ  ชยางกูร 

คณะนิติศาสตร์  
 

 

รศ.นงนิตย์  ธีระวฒันสุข (๒ ปี) 
๑ เม.ย. ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ ศ.เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย 

รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ 
คณะเกษตรศาสตร์  

 
รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข (๒ ปี) 

๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ ศ.เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย 
รศ.ธนชาติ  นุ่มนนท์ 

คณะเภสัชศาสตร์  รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข (๔ ปี) 
๓๑ ม.ค. ๕๔ – ๓๐ ม.ค. ๕๘ 

 
ศ.เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย 
รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ 

ส านักวิทยบริการ  
 

รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  (๔ ปี) 
๒๘ ก.พ. ๕๔ – ๒๗ ก.พ. ๕๘ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ 

คุณประวิทย์  อนันตรวราศิลป์ 
คณะบริหารศาสตร์ 

 
รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข (๔ ปี) 

๔ มิ.ย. ๕๔ – ๓ มิ.ย. ๕๘ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ 
คุณประวิทย์  อนันตรวราศิลป์ 



๕๐ 
 
 ในการนี้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานฯ จึงใคร่ขอไม่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  

๑. นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะแล้ว          
จึงเห็นควรน าเรียนสภามหาวิทยาลัยถึงข้อจ ากัดดังกล่าวและไม่ขอประเมินบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

๒. รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  เนื่องจาก รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และปัจจุบันมี ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์  รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  และขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบขอยกเว้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน ๒ หน่วยงาน  ได้แก่ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า             
ส่วนงานต่อไป  
 

 มติที่ประชุม        เห็นชอบ   
 

   ๔.๔.๕  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ              
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                         
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐  มีมติเห็นชอบให้มีการ
จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการประชุมที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้น  

ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการประชุมเป็นไป                                                 
ตามแผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จะหมดลงในสิ้นปีนี้  
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามแผนการประชุมที่ก าหนด  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามวันที่ประชุมดังนี้ 
 
 
 
 
                 ก าหนดการ… 



๕๑ 
 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คร้ังที่ ก าหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ก าหนดเสนอ/ส่งวาระ 
๑ วันเสาร์ที ่๓๐ 

มกราคม ๒๕๕๙ 
๑. รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๙ 

    ๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ไตรมาสที่ ๑  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

    ๓. การเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  

    ๔. การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

  

    ๕. รับทราบผลการรับนักศึกษาใหม่ (โควตา)   
    ๖. เสนอ (ร่าง) วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  

    ๗. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐   
๒ วันเสาร์ที ่๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  วันศุกร์ที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๓ วันเสาร์ที ่๒๖ 

มีนาคม ๒๕๕๙ 
๑. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐)     
คร้ังที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๔ วันเสาร์ที ่๒๘ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   ๒. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐)    
คร้ังที่ ๒ 

  

   ๓. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ไตรมาสที่ ๒  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

๕ วันเสาร์ที ่๒๕  
มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

  วันศุกร์ที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๖ วันเสาร์ที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  วันศุกร์ที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๗ วันเสาร์ที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. รับทราบนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  และ
พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา                    
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อน าไปประกอบการจัดท างบประมาณเงนิรายได้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    ๒. จ านวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
๘ วันเสาร์ที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๕๙ 
๑. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดนิทีไ่ด้รับจัดสรร  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ 

    ๒. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐   



๕๒ 
 
คร้ังที่ ก าหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ก าหนดเสนอ/ส่งวาระ 
  ๓. พิจารณาแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

เงินรายไดป้ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

    ๔. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒   
  ๕. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๙ วันเสาร์ที ่๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๑๐ วันเสาร์ที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๓ 
(ครั้งสุดท้าย) 

วันศุกร์ที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

    ๒. รับทราบผลการประเมินมหาวิทยาลัย โดย สมศ.   
    ๓. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบปฏิทินก าหนดการประชุม                                 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 มติที่ประชุม         เห็นชอบ 
            

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑  การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินการของโครงการ 
   จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร  
         ตามท่ี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ณ จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งการด าเนินงานก่อสร้างค่อนข้างมี
ปัญหา เช่น การยกเลิกสัญญาการก่อสร้างมาแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง  และการประมูลครั้งที่ ๔  ในช่วงเดือน สิงหาคม – 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ ครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นซอง  และการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  และครั้งที่ ๔  มีผู้ยื่นซอง ๑ ราย  แต่เอาเอกสารที่เป็นหนังสือประกันซองธนาคารแห่งหนึ่งมายื่น 
พบว่าเป็นหนังสือประกันซองที่เป็นดราฟต์  คือไม่มีเงิน  ดังนั้น คณะกรรมการประกวดราคาจึงได้พิจารณาตรวจสอบ
เอกสารแล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์  ประกอบกับการอ้างผลงานที่ผ่านมาไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน  ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ท าหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของอาคารที่บริษัทดังกล่าวอ้างถึง  ปรากฏว่าไม่มีหนังสือ
ตอบกลับมา กรรมการประกวดราคา  จึงมีความเห็นให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น  และช่วงเวลาดังกล่าวก าลัง
จะปิดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เดือนกันยายน  และในระบบ GF เมื่อถึงเวลากรมบัญชีกลางจะปิดงบประมาณ         
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  แต่ทางมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสืออุทธรณ์ และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสืออนุมัติให้ใช้เงินเก้าสิบล้าน
บาทไดด้ังเดิม  เมื่อไดร้ับอนุมัติงบประมาณกลับคืนมามหาวิทยาลัยก็ไดด้ าเนินการประเมินราคากลางใหม่  และได้ 
                แต่งตั้ง… 



๕๓ 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาใหม่  ซึ่งราคากลางที่ประเมินได้ ณ ปัจจุบันสูงกว่าราคาวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  และเนื่องจากมีการบอกยกเลิกสัญญาและเสียหายหลายครั้ง รวมทั้ง
ยังมีบุคคลภายนอกของจังหวัดมุกดาหารได้ไปร้องเรียนส านักงบประมาณ  และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  รวมทั้งยังมีหน่วยงานหลายแห่งที่ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น  ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหนังสือชี้แจงไปตามหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  และหน่วยงานต่างๆ กไ็ด้รับทราบ 
ว่าทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง  พร้อมนี้มหาวิทยาลัยยังได้
รายงานปัญหา เรื่อง การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ว่ามีปัญหาเรื่องราคากลางเพราะราคา
กลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณยี่สิบกว่าล้าน  และหากมีการประมูลครั้งที่ ๕  อาจไม่มีบริษัทมา
ประมูลราคารับงาน  เนื่องจากราคากลางสูงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจจะต้องท าเรื่องขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมต่อ
คณะรัฐมนตรี  และคงต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน  ซึ่งอาจท าให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปอีก  จะท าให้การเบิกจ่าย
งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  พร้อมทั้งจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาที่วิทยาเขต
มุกดาหารมีจ านวนน้อยมากไม่คุ้มค่าในการเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในกรณีนี้  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้                     
ตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการด าเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร            
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  

 มติที่ประชุม         เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความ
คุ้มค่าในการด าเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมุนต์  สกลไชย  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ประธานคณะท างาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  คณะท างานในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะท างาน
ดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 ๖.๒  เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๘ 
      ๖.๓  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
            ๖.๔  ขออนุมัติ… 



๕๔ 
 

  ๖.๔  ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (ลับ)  
           เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง 

     วิชาการ 
  ๖.๕  ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ 

        ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ราย นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
           

  ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ (ลับ) 
            

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่             
๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 
  
 
           
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 
 

 
 

  …..…..................................................... 
 (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

    …..…..................................................... 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

……………………………………………………… 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 


