
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  

วันเสาร์ที่  ๒๒  กันยายน   ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
 

 

 
ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา                 พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๐. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๓. นายวิโรจน ์            มโนพิโมกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า  
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์            กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส            จิตต์เจริญ 

 

                 /๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม… 



๒ 
 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา            ซาฮีร์             
๑๘. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นายธีระศักดิ ์            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ            บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายโอภาส            เขียววชิัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๓. นายสหรัฐ  โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 

 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  
จ านวน ๔ ท่าน ดังนี้  
  ๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ       บุญ-หลง  
  ๒. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์           เมนะเศวต  
  ๓. นายโอภาส    เขียววิชัย   
  ๔. นางอรวรรณ       ชยางกูร     
   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/๑.๑.๒ การสัมมนาทางวิชาการ... 



๓ 
 

๑.๑.๒ การสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๕” ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “Strategies for Internationalization 
of University”      
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ทางวิชาการมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “Strategies for 
Internationalization of University” ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
กมลทิพย์  โรงแรมเดอะสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการวางแผนยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ระหว่าง
นักวิชาการไทยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือสร้างความตระหนัก และความส าคัญของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติในยุคแห่งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับผู้บริหาร  อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ความเป็นนานาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑.๓ การสัมมนาโครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัคร
ไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”      
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในระหว่างวันที ่
๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม LT๑ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และสื่อสารการสร้าง
พ้ืนที่เรียนรู้การท างานอาสาสมัครผ่านประสบการณ์ของหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านงานอาสาสมัคร และเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาผ่านการท างาน
อาสาสมัครให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการขยายเครือข่ายการท างานอาสาสมัครของไทยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การเป็นพลเมืองในบริบทของประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  ค าพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๓๖/๒๕๕๕     

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุม  ตามที่นายสุ
ทนต์ ซองเหล็กนอก อาจารย์สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑  

 
/อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 



๔ 
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบที่ ๓ นั้น 
บัดนี้ ศาลปกครองได้มีค าพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๖/๒๕๕๕ และอธิบดีอัยการ ส านักงานคดีปกครอง
อุบลราชธานี  พิจารณาแล้วเห็นว่าค าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานีดังกล่าวชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายแล้ว  จึงมีค าสั่งไม่ควรอุทธรณ์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามความเห็น
ของอธิบดีอัยการ  ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี   เพราะชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว  และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการอุทธรณ์ฏีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยจึงมีความเห็นไม่อุทธรณ์ค า
พิพากษาดังกล่าว 

ศาลปกครองอุบลราชธานี   ได้มีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
จ่ายดอกเบี้ยของเงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จ่ายล่าช้า  จ านวน ๑,๙๘๗.๒๖ บาท  และสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าจ านวน ๒๕,๙๖๐.๖๓ บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจ านวน ๒๕,๙๖๐.๖๓ 
บาท  นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด  และให้
คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก 

ซึ่งคดีนี้จะครบก าหนดอุทธรณ์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ และก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่อาจขยายระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าวออกไปได้ 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ค าพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลข
แดงท่ี ๒๗๖/๒๕๕๕    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒.๒  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุม  ด้วยวาระ

การด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๓ ราย ได้หมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ 
เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ในการนี้ 
อธิการบดีได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้  

๑. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป  

๒. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป  

 

/๓. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา… 



๕ 
 

๓. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕  
 วันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕   

 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
๔.๑.๑.๑  โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมติ  
            คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุรินทร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุม  ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๐๓ (๓)/ว ๑๐๘๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕  ส านัก
นโยบายและแผนอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ รวม ๘ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย “โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ” ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความเห็นชอบในหลักการและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษา
ความเหมาะสมและจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ตามล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอนต่อไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑๑.๑) 

“โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งบประมาณ 
๑,๖๓๘,๓๔๒,๖๐๐ บาท หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

          /คณะเภสัชศาสตร์… 



๖ 
 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑๑.๒  

มหาวิทยาลัยจักต้องด าเนินการตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ในการศึกษาความเหมาะสม
และจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่
กรณี เพ่ือให้ส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ตามล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอนต่อไป และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการใน
ด้านแบบรูปรายการของอาคารที่จะท าการก่อสร้าง คือ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  หลังที่ ๒ 
(งบประมาณค่าก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โดยมหาวิทยาลัยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขอตั้ง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพ่ือการออกแบบอาคารทั้งสิ้น เป็นเงิน 
๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๐ ล้านบาทแรก คิดเป็นค่าจ้างออกแบบ ร้อยละ ๒ และ
งบประมาณค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ คิดเป็นค่าจ้างออกแบบ ร้อยละ ๑.๗๕)  
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขยืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจ้างออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ หลังที่ ๒  เป็นเงิน ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 มติที่ประชุม      เม่ือโครงการฯ ดังกล่าวมีความชัดเจนในการที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงบประมาณ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขน าเสนอขออนุมัติยืมเงินทุน
ส ารองของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 

๔.๑.๑.๒ รายงานการเงินไตรมาส ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงาน
ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  

น าเสนอท่ีประชุม ตามที่ กองคลัง มีหน้าที่ในการบริหารการเงินและงบประมาณ จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
และเพ่ือให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบกลไก
การเงินงบประมาณ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ  
และเพ่ือให้การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินประจ าปี ๒๕๕๕  ไตรมาส ๓  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง 

จึงเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
(๑) กระแสเงินสด 
(๒) สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕  ไตรมาส ๓ ณ 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
(๓) รายงานลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วยลูกหนี้เงิน

อุดหนุนทั่วไป และลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
           /(๔) รายละเอียด… 



๗ 
 

(๔) รายละเอียดจ าแนกเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ในการจัดท ารายงานงบกระแสเงินสดในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการ

เปรียบเทียบข้อมูลกับปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบด้วย 
๒. ในการจัดท ารายงานสรุป รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณประจ าปี

ให้ระบุหมายเหตุของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทีก่ าหนดไว้ 
๓. ให้กองคลังด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน กรณีลูกหนี้เงินงบประมาณ

แผ่นดิน – เงินอุดหนุนบริการวิชาการ ตามมาตรการที่ได้มีการก าหนดไว้ อีกทั้ง ขอให้ติดตามทวงถามลูกหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อช าระหนี้เงินยืมฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

๔. ในการจัดท ารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ให้รวมถึงเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิชาต่างๆ ด้วย 
 

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
ไม่มี 

 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุม  ด้วย วาระ
การด ารงต าแหน่งของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๔ ราย จะหมดวาระลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ 
เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ในการนี้ 
อธิการบดีจึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีแทนต าแหน่งที่หมดวาระ   
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. เสนอแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  

(๑) รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

อ านาจหน้าที่ : ก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานของ กองกลาง ทั้งนี้ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอ านาจอนุมัติ ลงนาม ด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

        /(๒) รองศาสตราจารย์อุทิศ... 



๘ 
 

(๒) รองศ าสตร าจา รย์ อุ ทิ ศ  อินทร์ ปร ะสิ ทธิ์  ข้ า ร า ชก ารพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

อ านาจหน้าที่ : ก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานของ กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานรับเข้าศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจอนุมัติ ลงนาม ด าเนินการในเรื่องต่างๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดสังกัดคณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

อ านาจหน้าที่ : ก ากับดูแลเชิงนโยบายในการบริหารงานของโครงการจัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ และการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจอนุมัติ ลงนาม 
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ฉบับที่ ๔ 

(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ   ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

อ านาจหน้าที่ : ก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานของ กองแผนงาน  และโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อ านาจอนุมัติ ลงนาม ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ฉบับที่ ๓  

(๕) นายตรีเนตร สาระพงษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

อ านาจหน้าที่ : ก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานของโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  ทั้งนี้ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจอนุมัติ ลงนาม 
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบมอบหมาย  

๒. คุณสมบัติของผู้ท่ีถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
๒.๑ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายที่ ๑ ถึง รายที่ ๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ดังนี้ 

 “มาตรา ๑๙   รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
อธิการบดีจากบุคคลผู้ที่มคีุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๐ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 /(๑) ได้ปริญญาเอก… 



๙ 
 

(๑) ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

(๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี” 

๒.๒ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายที่ ๕ คือ นายตรีเนตร สาระพงษ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

- มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  กล่าวคือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และได้ท าการสอนมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี (เอกสารแนบท้ายที่ ๑) 

- มาตรา ๖๕/๒ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ว่า 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๘ หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได"้  

และมาตรา ๑๘ บัญญัติว่า  
“ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
(ข)  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 

(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) คณบดี 
ฯลฯ 

ประกอบกับ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีความเห็นสรุปสาระส าคัญได้ว่า (เอกสารแนบท้าย  
๒) แม้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก เป็นต้น  จะก าหนดให้
แต่งตัง้บุคคลดังกล่าวจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล 
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช้แล้ว ได้เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษามีการ
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนการบรรจุข้าราชการมาตรา ๖๕/๒๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
 

          /ข้าราชการพลเรือน… 



๑๐ 
 
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงได้บัญญัติรองรับให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะ
ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา  ๖๕/๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้โดยกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘๑๓ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นก็มีอ านาจและหน้าที่ในต าแหน่งที่
ได้รับการแต่งตั้ ง  และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานนั้นด้วย 
 

 มติที่ประชุม     อนุมัติ 
   

๔.๒.๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒ 
นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุม ด้วย

งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) และคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ คน โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 
 

๑. วิทยาเขตมุกดาหาร จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)   จ านวน ๒ คน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติปริญญาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๒ คน 
 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
         

          /๔.๒.๓  การขออนุมัติ… 



๑๑ 
 

๔.๒.๓  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒ 
นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม  

ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบ  และรับรองการส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๑,๓๐๕ คน โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๒๔๖ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี     จ านวน ๔๒ คน 
- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา    จ านวน ๖๒ คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน ๒๖ คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จ านวน ๑๗ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์   จ านวน ๓๗ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  จ านวน ๑๐ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
o วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๑๗ คน 
o วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน ๓๕ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน ๙๘ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        
o วิชาเอกพืชไร่     จ านวน ๓๕ คน 
o วิชาเอกพืชสวน     จ านวน   ๗ คน 
o วิชาเอกสัตวศาสตร์    จ านวน  ๓๑ คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน   ๗ คน 
- สาขาวิชา  ประมง      จ านวน ๑๘ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน ๒๓๒ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จ านวน   ๙ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน ๘๗ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน ๓๐ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จ านวน ๕๗ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน ๔๙ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๒๓๐  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การท่องเที่ยว     จ านวน  ๒๙ คน 
- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม    จ านวน  ๔๔ คน 
         /- สาขาวิชา...   



๑๒ 
 

- สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์    จ านวน ๒๑ คน 
- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์    จ านวน    ๗ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาจีน     จ านวน  ๓๓ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน  ๓๔ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร    จ านวน  ๒๕ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   จ านวน    ๔ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จ านวน  ๓๑ คน 
- สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง    จ านวน   ๒ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน ๒ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -   สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์      

o เฉพาะเภสัชภัณฑ์      จ านวน   ๑ คน   
o เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ     จ านวน   ๑ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๑๕๔ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จ านวน   ๑๗ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด    จ านวน  ๒๔ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป     จ านวน   ๒๐ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ    จ านวน    ๒ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จ านวน  ๒๐ คน 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
- สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   จ านวน  ๔๑ คน 
- สาขาวิชา  การบัญชี      จ านวน  ๑๓ คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  จ านวน   ๑๕ คน 
- สาขาวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน    ๒ คน 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน ๔๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชา
ได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  แพทยศาสตร์     จ านวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์      
o วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จ านวน  ๒๑ คน 
o วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน    จ านวน  ๑๙ คน 

๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จ านวน ๒๕ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน  ๒๕ คน 
          /๙. คณะนิติศาสตร์… 



๑๓ 
 

๙. คณะนิติศาสตร์  จ านวน ๑๕๖ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นิติศาสตร์     จ านวน ๑๕๖ คน 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน ๑๒๑ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน ๕๒ คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     
o วิชาเอกการบริหารองค์การ   จ านวน ๔๕ คน 
o วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น   จ านวน ๒๔ คน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติปริญญาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๑,๓๐๕ คน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๔  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๑ 
นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม  

ด้วยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  และคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบ และรับรองการส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑๖๖ คน   โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน ๑๓ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์   จ านวน   ๑ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        
o วิชาเอกพืชไร่     จ านวน  ๓ คน 
o วิชาเอกพืชสวน     จ านวน  ๑ คน 
o วิชาเอกสัตวศาสตร์    จ านวน  ๘ คน 

- สาขาวิชา  ประมง      จ านวน  ๒ คน 
- สาขาวิชา  สัตวศาสตร์     จ านวน   ๒ คน 

 
 

         /๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์... 



๑๔ 
 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๗๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จ านวน   ๕ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน ๔๙ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จ านวน ๑๐ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน   ๖ คน 

๔. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จ านวน   ๗ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด    จ านวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป     จ านวน    ๑ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จ านวน   ๒ คน 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
- สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   จ านวน   ๕ คน 

๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   จ านวน ๒๔ คน    จ าแนกตาม
สาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  แพทยศาสตร์     จ านวน   ๓ คน 
- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์      
o วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๑๓ คน 
o วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน    จ านวน   ๘ คน 

๖. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน ๒ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน    ๒ คน 
๗. คณะนิติศาสตร์  จ านวน ๑๘ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นิติศาสตร์     จ านวน  ๑๘ คน 

๘. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน ๕ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน   ๒ คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     
o วิชาเอกการบริหารองค์การ   จ านวน   ๑ คน 
o วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น   จ านวน   ๒ คน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

/จึงขอเสนอ… 



๑๕ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) จ านวน ๑๖๖ คน  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวันที่
ส าเร็จการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลาย อย่างไรก็ตามให้ตรวจสอบว่า ขัดแย้งกับข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ 

 

๔.๒.๕  การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   
นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุม ตาม

ข้อบังคับฯ  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดจะ
ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ในการนี้ คณะ
ศิลปศาสตร์ จึงน าเรียนเสนอชื่อผ่านกองบริการการศึกษา เพ่ือขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 
๑ คน ดังนี้ 
 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วิชาโทการท่องเที่ยว 
 

รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล 
เกรด 
สะสม 

หมวด 
บังคับ 

เกียรติ 
นิยม 

ส าเร็จการศึกษา 
วันที่ ภาคเรียน 

๕๑๑๔๔๔๐๒๒๓ นายปรเมศวร์  พากเพียร ๓.๒๕ ๓.๓๔ อันดับ ๒ ๒๙ มี.ค. ๕๕ ๒/๒๕๕๔ 
 

เนื่องด้วยนักศึกษาได้รับทุน  UMAP จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ โดยศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศ
นิวซีแลนด์เป็นเวลา ๕ เดือน และนักศึกษาได้น าผลการศึกษาจากการศึกษาโครงการดังกล่าวมาเทียบโอนรายวิชา 
จ านวน ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้ การได้รับทุน UMAP ถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาก
การแข่งขันทางวิชาการ  

อนึ่ง   การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษส าหรับคณะศิลปศาสตร์  กรณี
ได้รับทุน UMAP และน าผลการศึกษามาเทียบโอนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น เคยมีการน าเสนอเพ่ือพิจารณาแล้ว 
จ านวน ๑ คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วัน
อังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๓ วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 
 

  /จึงขอเสนอ... 



๑๖ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็น 
กรณีพิเศษ จ านวน ๑ คน 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๖  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  
นางสาวจุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม  

ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖ 
คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๕  
ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๖  คน ดังนี้  

ระดับปริญญาโท       จ านวน  ๖  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๕  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๓  คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จ านวน   ๑  คน 

 

หลักการแนวคิด 
๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 (๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓  การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ า
คณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๖ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 
จ านวน ๖ คน   

   
                                                                                                     /มติที่ประชุม...            /มติที่ประชุม...            



๑๗ 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวันที่
ส าเร็จการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลาย อย่างไรก็ตามให้ตรวจสอบว่า ขัดแย้งกับข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ 

 

๔.๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
ไม่มี 
 

๔.๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน 
๔.๔.๑  รายงานประจ าปีคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
น าเสนอที่ประชุม  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 
เพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพหน่วยงาน  และเพ่ือน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๔  โดยเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ซึ่งมีผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานและมีหน่วยงานที่น าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  รายงานผลการด าเนินงานของคณะเภสัช
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่องอ่ืนๆ     

๕.๑   การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินบนระบบ UBUFMIS เข้ากับระบบสารสนเทศ 
  งานตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุม ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท า 
ระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบใน เป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าระบบโปรแกรม UBUFMIS มาใช้แทนระบบโปรแกรมงบประมาณ 
และบัญชีในลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ระบบ KKUFMIS จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และคณะ 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน KKUFMIS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางการเงินระว่างโปรแกรม UBUFMIS กับ ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน มีข้อสรุปดังนี้ 
 
 

/วัตถุประสงค์… 



๑๘ 
 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือเชื่อมโยงการใช้งานด้านการเงินและพัสดุบนระบบ UBUFMIS เข้ากับรายงานสารสนเทศงาน 

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ลดภาระการบันทึกข้อมูลส าหรับการตรวจสอบ 

๒. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการตรวจสอบโดยไม่ต้องเรียกขอเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

๓. เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดีในระบบสารสนเทศด้านการเงินบัญชี และพัสดุ UBUFMIS 

ของมหาวิทยาลัย 

๔. สร้างความม่ันใจในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง 

ข้อสรุป 
๑. การเชื่อมโยงข้อมูลสามารถท าได้โดย Admin ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท าการ Export file 

ข้อมูลตามท่ี Admin มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการ ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่การวางแผนงบประมาณ การรับเงิน เก็บ

รักษาเงิน เบิกจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร ตลอดจนการบันทึกบัญชี ไปให้เพ่ือ 

๑.๑ น าข้อมูลไปเชื่อมโยงกับ Program ระบบงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่เดิม และ/หรือน าไป
เขียน Program ส าหรับการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม 

๑.๒  น าไปบันทึกเป็น Excel เพ่ือผู้ตรวจสอบภายในจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบตาม
ต้องการ 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่สามารถให้ Sort code แก่ Admin ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เนื่องจากเป็นข้อตกลง 

แผนงานขั้นต่อไป 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในบนระบบ UBUFMIS โดยความร่วมมือกันระหว่างทีม 

Admin ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีม Admin ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ก าหนดการด าเนินงาน     
ประมาณ ๑ ไตรมาสหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
ค่าใช้จ่าย  
จัดให้เป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการ UBUFMIS เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการเชิงพัฒนาระบบ 

สารสนเทศการตรวจสอบภายในเชื่อมโยงเข้ากับระบบ UBUFMIS โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างทีม Admin 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีม Admin ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

/๒. เห็นควร… 



๑๙ 
 

๒. เห็นควรให้กองคลังควรจัดพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบ UBUFMIS เป็นรูปเล่มมอบให้แก่ 
ผู้ใช้งานทุกคน 

 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

๕.๒   การก ากับตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุม  การก ากับ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายและการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ๒ ส่วน มีระบบยืนยันระบุตัวตนก่อนการใช้งาน 
๑) ระบบเครือข่ายสาย LAN (Local area network) 
๒) ระบบเครือข่ายไร้สาย UBU WiFi 

 เชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขนาด
ช่องสัญญาณความเร็ว ๑ Gbps เป็นหน่วยความจ าที่เพียงพอ ปริมาณการใช้งานตามช่วงเวลา ๕๒๐ Mbps นี้มี
สถิติการ Login พร้อมกันอยู่ที่ ๑,๓๙๘ คน ซึ่งยังอยู่ในระดับน้อยอยู่ระบบยังสามารถรองรับได้ดี  

 มีระบบการจัดเก็บข้อมูล Log ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี ตามที่กฎหมายก าหนด 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 มีระบบป้องกันด้วยอุปกรณ์ Firewall ป้องกัน และตรวจจับการบุกรุกและโจมตีจากผู้ไม่
ประสงค์ดีจากภายนอก สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง 

 ตัวตนของนักศึกษาจะตั้งไว้ ๔ ปี จะให้ Disable ที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระบบ REG เช่น 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน หรือเรียนไม่จบใน ๔ ปี 

การควบคุมทางกายภาพ 

 หากไฟดับเครื่องส ารองไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ ๓๐ นาท ี

 ยังไม่มี Back up Site แต่มีการ Back up เป็นตัว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
๑. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ REG ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

นักศึกษาเช่น การพ้นสภาพ การจบการศึกษา 
๒. ต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสร้างความปลอดภัยกับระบบการเปิดใช้  Internet แบบ

อิสระของคณะ ส านัก หน่วยงานต่างๆ ที่จะท าให้ Firewall ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติได้ เช่น
การออกข้อก าหนดห้ามมิให้ด าเนินการโดยพละการ    
 

        /จึงเสนอ… 



๒๐ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคณะกรรมการดูแลจัดการนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายในการก ากับ ควบคุมดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควรมีการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือก ากับ ควบคุมการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดหลักการ ที่มา และสาเหตุที่ต้องก าหนดระเบียบฯ จากผลการ
ส ารวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานการควบคุมดูแลที่ดี 

 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖     วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ (ลับ) 
         วันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
  ๖.๒  การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  ๖.๓  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ 
 ๖.๔  ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๖.๕  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๖  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร ์
   และการสาธารณสุข 
 ๖.๗  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ (ลับ) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  ก าหนดในวันที่  ๒๗  ตุลาคม  
๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /เลิกประชุม… 
 



๒๑ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 

 
 

                              
..................................................... 

(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

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

       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 


