
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕   

วันอังคารที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

        ผู้มาประชุม 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผศ.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๑. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายกรุงไท นพรัตน์ กรรมการ 
๒๒. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๔. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 



 
 
 

- ๒ - 

๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ
เลขานุการ 

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

     

 ผู้ไม่มาประชมุ    
 -  ไมม่ี -    

     

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา   มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะศิลปศาสตร ์ ผศ.บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
๔. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ แนะนําคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ นายนท แสงเทียน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

หน้า  ๖,๑๐   ข้อความ  “ระบบทะเบียน reg.  /ระบบทะเบียนนักศึกษา  reg. ”   
แก้ไขเป็น  ระบบทะเบียนนกัศึกษา  reg. 



 
 
 

- ๓ - 

หน้า  ๑๑   บรรทัดที่ ๑๓  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชา
ที่ยังไม่รายงานผลการเรียน  รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ         
มาโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  หากพ้นกําหนดดังกล่าว
โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยจะปรับผลการเรียนให้เป็น F  สําหรับรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนและ 
รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์  I  ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  จะปรับผลการเรียนให้เป็น
สัญลักษณ์  U 

หน้า  ๒๓   บรรทัดที่  ๒๓  แก้ไขเป็น มติท่ีประชุม : เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ทั้งนี้มอบรักษาการผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
พิจารณาเจรจาร่วมกับธนาคารต่างๆ ในรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

หน้า  ๓๖   บรรทัดที่  ๗  แก้ไขเป็น  ประเด็นเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจ้งเหตุผลความจาํเป็นในการบอกเลกิสัญญาจา้งโครงการ

ก่อสร้างทัง้  ๓  รายการ  
๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ในขั้นตอนการกําหนดราคากลางใหม่  การประเมินความ

เสียหาย และจะดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดําเนินการแทนผู้รับจ้างรายเดิมต่อจนแล้วเสร็จ
โครงการ  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท        

ทีโอที จํากัด มหาชน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา        

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ทีโอที 
จํากัด มหาชน  ที่ประชุมมีมติเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเห็นควรให้            
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาบันทึกข้อตกลง
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  - โครงการจัดต้ังกองกฎหมายแจ้งว่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน  มีผลผูกพันตามกฎหมาย และมีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายตาม
บันทึกได้ 
 

          มติท่ีประชุม : เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน มีกําหนดระยะเวลา ๓ ปี และมอบโครงการจัดต้ังกอง
กฎหมายเพื่อดําเนินการต่อไป 
 



 
 
 

- ๔ - 

๓.๒ มาตรการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา          

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๔.๑๘ รายงานเหตุการณ์นักศึกษาถูกชิงทรัพย์และถูกทําร้ายร่างกายภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มติที่ประชุมเห็นชอบให้กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมและงานกิจการนักศึกษา พิจารณา
กําหนดแนวทางและมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล

งานรักษาความปลอดภัยร่วมกับหัวหน้างานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมติที่ประชุมเห็น

ควรให้มีแนวทางและมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดประตู ๑-๓ เป็น ๒ คน และตรวจตรารถ 

เข้า-ออก ทุกคันในช่วงหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยสุ่มตรวจในเวลาปกติเฉพาะรถที่ไม่ติดสต๊ิกเกอร์  

๒. แจ้งภัยแจ้งเหตุทุกกรณีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ใช้หมายเลขศูนย์ข่าวบ้านบัว ๐๔๕-๓๕๓๐๖๓

(๓๐๖๓)  ซึ่งศูนย์ข่าวบ้านบัวจะประสานไปยังบริการฉุกเฉินและสายตรวจได้ 

๓. เนื่องจากนักศึกษามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จึงให้มีการรณรงค์ 

ให้นักศึกษาเข้ามาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯและมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาหารือเรื่องค่า

ห้องพักเนื่องจากมีราคาสูงให้นักศึกษาเลือกที่จะเข้าพักข้างนอกมากกว่า 

๔. เพื่อลดความเสี่ยงการด่ืมสุราของนักศึกษาทั้งชายและหญิง จึงเห็นควรให้จัดพ้ืนที่และ

กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษาทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 

๕. ขอความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา 

จุดเพื่อกําหนดจุดเสี่ยงและดูแลกิจกรรมในยามวิกาลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะในประเด็นการกําหนดจุด

ตรวจตรา การกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพื่อการติดต่อแจ้งเหตุให้สามารถจดจําได้ง่าย และการเพิ่ม
จุดโทรศัพท์ภายใน เพิ่มมาตรการในการออกสติ๊กเกอร์ให้ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 

๓.๓ ตําแหนง่ที่ตั้งอาคารใหม่ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
วาระที่ ๓.๑ ตําแหน่งที่ต้ังของอาคารใหม่ มติที่ประชุมอนุมัติให้ดําเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ดําเนินการจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมและอาคารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อกําหนด 
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ตําแหน่งที่เหมาะสมต่อไป โดยคํานึงถึงการเข้าถึงอาคาร ที่จอดรถ ทิศทางของอาคาร การระบายน้ํา เอกลักษณ์
เฉพาะของอาคาร และการประหยัดพลังงาน 

๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทําผังการใช้พ้ืนที่ (Site Plan) โดยละเอียด 
เนื่องจากมีพ้ืนที่จํากัดและเป็นหน่วยงานที่จะมีการเติบโตในอนาคตอย่างมาก ทั้งปริมาณอาคารและผู้ใช้ทาง
สัญจร 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. กําหนดตําแหน่งที่ต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ๒. กําหนดตําแหน่งที่ต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๓. กําหนดตําแหน่งที่ต้ังอาคารเรียนรวมของ  ๓  คณะ  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ในการดําเนินการจัดทําผังแม่บทต่อไป 
 
 

 

๓.๔ ตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๔ วาระที่ ๔.๖ การต้ังชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยฯและ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ต้ังชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีความเห็นในการตั้งชื่อ
ถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการโดยกําหนดการตั้งชื่อถนนสายหลัก ควรใช้กรอบ

แนวคิดจากชื่อ ต้นไม้ แม่น้ํา หรือกําหนดเป็นชื่อถนนมหาวิทยาลัย ส่วนถนนสายรองควรมีความสอดคล้อง
กันในการกําหนดชื่อดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมจึงควรให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้
รับทราบและร่วมกันกําหนดชื่อ  โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป        
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ การสําเร็จการศึกษา  ได้กําหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นเกณฑ์ประการ
หนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษา สําหรับระดับปริญญาโท ได้กําหนดไว้ในข้อ ๔๓.๒ ดังนี้ 
  “ข้อ ๔๓.๒ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก          
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่หลักสูตรกําหนด” 
  ทั้งนี้ เนื่องจากยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ดังนั้น
โครงการจัดต้ังบัณฑิตปริญญาโทเพื่อเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาในการประชมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าวและมอบให้
โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ๑. เสนอพิจารณา(ร่าง) ประกาศเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้
ประกอบการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  ๒. ประกาศมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาใด และมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัสใด 
 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้จัดทําประกาศเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

เพื่อใช้ประกอบการขอสําเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก               
โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกําหนด
หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้ 

หน้า ๒ ข้อ ๖.๑  เพิ่มเติมข้อความ “ตามมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ” 

                  ข้อ ๗.   
                    ๑. การใช้ข้อความ ควรปรับแก้ไขโดยศึกษาวิธีการเขียนตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และปรับให้เข้ากับบริบทหรือวิธีการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

                    ๒ . ปรับแก้ไขข้อความ “ในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ” เป็น “เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําวทิยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

                    ๓. เพื่อให้ประกาศฉบับนี้สามารถใช้ได้ครอบคลุมในกรณีที่ผลงานอื่นๆ   
ที่อาจไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกเห็นควรเพิ่มเติมข้อยกเว้น ในวรรคที่สอง   

เพื่อให้สามารถประกาศใช้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษาควรพิจารณาตัดข้อความ   
“ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่.........................เป็นต้นไป” 
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๔.๒ ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ การสําเร็จการศึกษา  ได้กําหนดการ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษา สําหรับระดับปริญญาเอก ได้กําหนดไว้ใน
ข้อ ๔๓.๓ ดังนี้ 
  “ข้อ ๔๓.๓ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่หลักสูตรกําหนด” 
  ทั้งนี้ เนื่องจากยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
ดังนั้นโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการ
ขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย พิจารณา 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าว และมอบให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
     ๑. กําหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
     ๒. ฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ จะกําหนดให้อยู่ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหรือไม่ 
     ๓. กรณีที่วารสารตีพิมพ์เผยแพร่มิได้อยูใ่นฐานข้อมลูทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
หรือตามเกณฑ์การประกันคุณภาพกําหนดจะดําเนินการอย่างไร 
     ๔. ผู้พิจารณาผลงานตีพิมพ์ จะเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ม.อุบลฯ หรือ แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือคณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) 
     ๕. ประกาศมีผลบังคับใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาใด และมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัสใด 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้จัดทําประกาศเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

เพื่อใช้ประกอบการขอสําเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก               
โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกําหนด
หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
  หน้า  ๑   ข้อ ๕.๑  เพิ่มเติมข้อความ “หรือเป็นวารสารที่สาขาวิชาการยอมรับใน
สาขาวิชาการนั้นๆ ” 
 



 
 
 

- ๘ - 

  ๔.๓. ขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๗  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๑ คน จําแนกเป็นระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ คน ระดับปริญญาโท ๑๘ คน และระดับปริญญาเอก ๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้  
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    จํานวน ๑ คน 

๑. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ คน 

ระดับปริญญาโท     จํานวน ๑๘ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์   จํานวน ๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน ๖ คน 
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน ๒ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์    จํานวน ๗ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์     จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน ๕ คน 

๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์    จํานวน ๓ คน 

ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน  
๑. คณะเภสัชศาสตร์    จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์     จํานวน ๑ คน 
๒. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน ๑ คน 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

(ครั้งที่ ๗) จํานวน ๒๑ คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 

 
 

๔.๔ แผนการให้ทุนการศึกษาต่อสําหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการให้ทุนศึกษาต่อสําหรับ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการเสนอโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักใน



 
 
 

- ๙ - 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใน
คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า ๑๓,๐๐๐ คนและเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๙ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาสังคม หลักสูตรภาษาไทยและการ
สื่อสาร หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ และหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา (หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๕) และเปิดสอนในระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาสังคม หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา และหลักสูตรนวัตกรรมและการ
จัดการการท่องเที่ยว   

จากภาระงานที่กล่าวแล้ว ในปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ประจํา จํานวน ๑๐๐ คน         
โดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ ๑๙ ซึ่งถือได้ว่ายังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนน้อย               
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาคณะที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ภายในคณะ คณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปะศาสตร์ จึงได้อนุมัติให้มีการจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับ
คณาจารย์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่คณาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ 
๒. เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สนองตอ 

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประกอบอาชีพในประเทศ 
๓. เพื่อผลิตกําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองรับการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์  

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ประเภททุนที่ให้การสนับสนุน  

คณะศิลปศาสตร์ จัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาต่อของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์  
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ (แผน ๓ ปี) ในสองประเภท ดังนี้ 

๑. ทุนระดับปริญญาโท จํานวน ๕ ทุน จัดสรรให้ในสาขาที่ขาดแคลน และไม่สามารถรับ 
สมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นคณาจารย์ในคณะได้ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร นิเทศ
ศาสตร์  

๒. ทุนระดับปริญญาเอก จํานวน ๙ ทุน จัดสรรให้กับคณาจารย์ในคณะทุกสาขาวิชา/ 
หลักสูตร  

คุณสมบัติของผู้รับทุน 
ทุนระดับปริญญาโท  
- เป็นอาจารย์ในคณะที่มีวุฒิปริญญาตรี ปัจจุบันมี ๑ ท่าน ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
- เป็นนักศึกษาในคณะที่มีผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๒๕ และสอบผ่านการคัดเลือกให้รับ 

ทุนการศึกษา 



 
 
 

- ๑๐ - 

ทุนระดับปริญญาเอก 
- เป็นคณาจารย์ในคณะที่ทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร/ 

สถาบันการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ และสอบผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา 
การจัดสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลําดับ หลักสูตรที่ต้องการใหศ้ึกษาต่อ   จํานวนผู้รับทุน  (คน ) 
ปีที่จัดสรรทุนการศึกษา 
๒๕๕๕   ๒๕๕๖   ๒๕๕๗ 

หมายเหต ุ

๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น    ๑                         

๒ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต                        ๑          ๑              

๓ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเวียดนาม   ๑           ศึกษาต่อที่ประเทศเวียดนาม 

๔ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเขมร                              ๑ ศึกษาต่อที่ประเทศกัมพูชา 

                  รวม    ๒           ๒           ๑      (รวม ๓ปี ๕ ทุน) 
    

ทุนที่ได้รับในระยะเวลา ๓ ปี  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ ๑๖๕,๐๐๐ บาท  
- ค่าหนังสือ สืบค้นข้อมูล ฯลฯ ปีละ ๓๘,๐๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๗,๒๐๐ บาท (กรณีไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ) 

 หากไม่สําเร็จการศึกษาใน ๓ ปี สามารถขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ  ได้ไม่เกิน  ๒  ครั้งๆ ละ  ๑  ภาค
การศึกษาส่วนการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างการขยายเวลาต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะ  หากได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มระหว่างขยายเวลา  จะได้รับเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง  ไม่เกินปีละ  ๑๖๕,๐๐๐  บาท 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
โดยประธานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยคณะ/สํานัก  จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ

คณะศิลปศาสตร์  ให้จัดทําเป็นโครงการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ขอให้         
คณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมรายละเอียดการแผนการให้ทุนการศึกษาต่อสําหรับบุคลากร  โดยระบุแหล่งที่มา 
ประเภท  ประมาณการและลักษณะของทุนการศึกษา แผนการพัฒนาบุคลากร ผู้มีสิทธิ์รับทุนและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง อื่นๆ  

 
 

๔.๕ รายงานผลการดําเนินเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  และงานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการ
ดําเนินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล ดังนี้ 

 



 
 
 

- ๑๑ - 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดําเนินการจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

ตามจุดต่างๆ  ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ดําเนินการจัดทํานําเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อ  Online  ของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการจัดทําซุ้มรับเสด็จฯ  ดําเนินการจัดงานแถลงข่าวฯ  และอื่นๆ  
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๒. งานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล  รางวัลกันเกราทองคํา  รางวัลถ้วยพระราชทานฯ  
พระราชทานเข็ม สธ.  และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  
ดําเนินการประสานเกี่ยวกับการถวายเงินฯ  ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับแขกผู้เข้าร่วมงานดําเนินการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
                   ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.  ด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่าโดยส่วนใหญ่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
ยังไม่ได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และงานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบลอย่าง
เต็มที่  รวมทั้งสื่อมวลชนจากส่วนกลาง  (ที่รับผิดชอบข่าวในพระราชสํานัก) 
 ๒.  ด้านการดําเนินงานขั้นตอนพิธีการ พบว่า  คณะทํางานดําเนินการพิธีพระราชทาน
รางวัลรัตโนบล  ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรง  เนื่องจากเป็นการทํางานรับผิดชอบเป็นครั้งแรก  
โดยในงานพิธีฯ  มีการบันทึกเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับประเด็นการแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร  โดยอาจจะเป็นการแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง  ๑๑  (สํานักประชาสัมพันธ์  เขต  ๒  อุบลราชธานี )  
ซึ่งจะทําให้สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทราบได้อย่างทั่วกัน  อีกทั้งยังสามารถนําภาพบันทึกการจัดแถลงข่าว
ดังกล่าว  เผยแพร่ผ่าน  Social  Media อ่ืนๆ  ได้ในภายหลัง  อันจะทําให้นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  
ได้รับทราบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒.  ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลาง          
(ที่รับผิดชอบข่าวในพระราชสํานัก) เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓.  ให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
พิธีการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานรางวัลต่างๆ  เพื่อจะได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามท่ีสํานักพระราชวังกําหนด 
 ๔.  ให้ความเห็นชอบให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของงานพิธีการเกี่ยวกับพิธี
พระราชทานรางวัลต่างๆ  โดยเฉพาะการอัดภาพนิ่งของผู้ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลต่างๆ  นั้น เห็นควรให้มี
การอัดขยายพร้อมใส่กรอบเพื่อมอบให้ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี 
 ๕.  ให้ความเห็นชอบในหลักการสําหรับการจัดทําป้ายไวนิลงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรให้มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ครุย  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในจุดต่างๆ  ที่เป็นการประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 



 
 
 

- ๑๒ - 

 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 
 

 
 

  ๔.๖ การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงแรมและ            
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในโครงการฝึกงานสําหรับนักศึกษา 

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในโครงการฝึกงานสําหรับนักศึกษาโดยใน
ข้อเท็จจริงการแข่งขันของตลาดแรงงานในปัจจุบันค่อนข้างสูง ดังนั้นลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการ
ต้องการคือ ไว้วางใจได้ในด้านการงาน มีการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการจัดการและการรับรู้            
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นํา ระเบียบ วินัย จริยธรรม และศีลธรรม บัณฑิตใน
ปัจจุบัน จะต้องสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทํางานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองที่นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ซึ่งทักษะเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้จากเรียนรู้และจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานจริงในสถานประกอบการ 
   และตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายการสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ประกอบกับคณะฯเล็งเห็นความสําคัญของสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทําให้
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษา สหกิจศึกษาเป็นกลไกร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง วิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มี 

ค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

บัณฑิต 
๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ  

โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน  
 
 



 
 
 

- ๑๓ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครอืเซ็น

ทาราในโครงการฝึกงานสําหรับนักศึกษา  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหน้ําเสนอต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕ .๑  รายงานการ เข้ า ร่ วมประชุมหารื อ เพื่ อวางแผนฟื้ นฟูภาคสั งคม             

เรื่องอุดมศึกษาร่วมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนฟื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย               
เมื่ อ วันที่  ๒๔  พฤศจิ กายน  ๒๕๕๔  ณ  ห้ องแกรนด์  บอลรู ม  โ ร งแรม เซนจู รี่  พาร์ ค  กรุ ง เทพฯ               
โดยนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบนโยบาย จึงขอ
นําเสนอผลการประชุมและประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. ประเด็นเพื่อรับทราบ 
๑.๑ การสํารวจความเสียหายจากอุทกภัยของสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยได้สํารวจและ

รายงาน ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําการสํารวจและรายงานผ่าน website ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้รับผลกระทบ 
  ๑.๒ กรอบแนวทางความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในการพัฒนาหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการ โดยในเบื้องต้นประกอบด้วย ๗ กลุ่ม
อาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย  

กลุ่มอาชีพ ผู้ประสานงานหลัก กลุ่มสาขาย่อย 

๑.เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ๑.พืช ๒.ปศุสัตว์ ๓.ประมง ๔.วนศาสตร์ 

๒.อุตสาหกรรม ม .เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

๑.Electronics ๒.Mechanic  
๓.คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ๔.เคมี  
๕.ชีวภาพ ๖.อุตสาหกรรมเกษตร 

๓.บริหารจัดการ ม.ธรรมศาสตร์ ๑.บริหารธุรกิจ ๒.เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์ 
๓.นิติศาสตร์    ๔.สังคมศาสตร์ 

๔.ความคิดสร้างสรรค์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.พะเยา 

๑.ดนตรีและการแสดง ๒.ศิลปวิจิตร 
๓. Animation & Digitral Content 

กลุ่มอาชีพ ผู้ประสานงานหลัก กลุ่มสาขาย่อย 

๕.วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต(Life Science) จุฬาลงกรณ์ ๑.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๖.อาหาร ม.ราชภัฏสวนดุสิต ๑.อาหารและการบริการ ๒.อุตสาหกรรมอาหาร 

๗.ความเป็นเลิศทางวิจัยนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ๑ . วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ .ศึกษาศาสตร์/ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ๓.นานาชาติศึกษา/
มนุษยศาสตร์ 



 
 
 

- ๑๔ - 

๒. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆพิจารณารับผิดชอบพื้นที่(จังหวัด) 

ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในการพัฒนาหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ข้างต้นโดยให้รีบนําเสนอพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนา และหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่จังหวัดนั้นๆ พร้อมงบประมาณที่ต้องการในการดําเนินการดังกล่าว  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารชุมชนสัมพันธ์ ขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๒.๑ ประเด็นเรื่องพื้นที่ความรับผิดชอบสําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเบื้องต้นคิดว่า
ควรพิจารณาจังหวัดที่มีพ้ืนที่บริการใกล้เคียงจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และมุกดาหาร (เนื่องจากมีวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีบุคลากรที่สามารถ
จะประสานกับพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารได้)  

ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี           
และจังหวัดมุกดาหาร เหตุผล เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร มีการทํางานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัดดังกล่าว  
   ๒.๒  ประเด็นเรื่องหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นให้นําเอาศักยภาพของพื้นที่จังหวัดเป็นสําคัญ ดังนี้ 
   - สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี เห็นควรพิจารณาทั้ง ๗ กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย (๑)เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (๒) อุตสาหกรรม (๓) บริหารจัดการ (๔) ความคิดสร้างสรรค์ 
(๕) วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) (๖) อาหาร และ (๗) ความเป็นเลิศทางวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ หรือ อาจจะบางกลุ่มตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   - สําหรับจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากวิสัยทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร  ได้กําหนดว่า             
“เมืองการศึกษา การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ดังนั้น กลุ่มอาชีพมัธยมเชิง
ปฏิบัติการที่ควรจะดําเนินการคือ (๓) บริหารจัดการ : บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ (๔) ความคิด
สร้างสรรค์ : Digital Content (เหตุผลเนื่องจาก ที่จังหวัดมุกดาหาร วิทยาเขตมุกดาหารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีกําลังบุคลากรอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
    

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

 

๕.๒ รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายให้เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔               
ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

๑. ในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้รับทราบ ในประเด็น 
คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ และโครงสร้างหลักสูตร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖           



 
 
 

- ๑๕ - 

(หลักสูตรสูงเม่น) ประเด็นที่ประชุมได้อภิปรายและกําหนดการจัดทําหลักสูตรในการศึกษาของระดับมัธยมศึกษา 
ช้ันปีที่ ๔-๖ จากเดิม ๕ กลุ่มอาชีพ คือ  

(๑) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม  
(๒) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน อุตสาหกรรม 
(๓) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน พาณิชยกรรม 
(๔) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน ความคิดสร้างสรรค์ 
(๕) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน กลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  

เป็น  
(๑) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม โดยให้สภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ

ในเบื้องต้น 
 (๒) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้านอุตสาหกรรม  
 (๓) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน บริหารจัดการและบริการ 
 (๔) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
 (๕) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน ความคิดสร้างสรรค์ (การออกแบบ ดนตรี และ IT)  
 (๖) กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน กลุ่มอาหาร 
 นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้มหาวิทยาลัยกําหนดพื้นที่จะ

รับผิดชอบดําเนินการโดยจะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจะได้นําเสนองบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ
งบประมาณให้การสนับสนุนต่อไป มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม จัดทําสื่อ            
แนวทางการประเมิน ออกแบบ/ดําเนินการพัฒนาครู 

๒. ในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ที่ ผ่านมานั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ได้ (ร่าง) “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๕” เพื่อนําเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี    
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-  รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

๕.๓  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ERASMUS  MUNDUS  Program  
Action ๒  Partnership : Euro-Asian  Partnership  to promote  Engineering  
Technology  Education  and Research  Exchanges  (TECHNO  Project) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีก ๑๘ สถาบัน จากยุโรปและเอเชียได้เสนอโครงการ Techno Project เพื่อรับทุน



 
 
 

- ๑๖ - 

สนับสนุนการดําเนินงานจาก Erasmus Mundus ของ EU และได้รับการอนุมัติในการนี้ Erasmus Mundus ได้
จัดประชุม Erasmus Mundus Programme  Action ๒ Techno Kick-off Meeting เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ทั้ง ๑๙ 
สถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด
โครงการรวมทั้งแนวทางในการสมัครเข้ารับทุนประเภทต่างๆ ภายใต้โครงการ 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 

๕.๔  นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ ๓  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย สํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว              
โดยได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครรับทุนจาก สปป.ลาว ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษานาสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ สพร.เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการนี้ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในปัจจุบันมีนักศึกษา
ทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจํานวน ๑๗ 
ราย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ จะมีนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว รุ่นที่ ๓ ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ๓ คณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ รวมจํานวน ๗ - ๙ ราย (รอการพิจารณาขั้นสุดท้ายจาก สพร.) 
  ตามกําหนดการ นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจาก สพร.รุ่นที ่๓ จะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่จําเป็นในการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ระหวา่งวันที่ ๑๖ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบไปด้วย 
๔ รายวิชา รวม ๔๕๐ ช่ัวโมง ดังนี้  
  ๑.วิชาภาษาไทย    จํานวน ๒๘๐ ช่ัวโมง 
  ๒. วิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
  ๓. วิชาคอมพิวเตอร์   จํานวน   ๒๐ ช่ัวโมง 
  ๔. วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  จํานวน   ๓๐ ช่ัวโมง 
   ๔.๑ สายวิทยาศาสตร์  (๒๐ ช่ัวโมง) 
   ๔.๒ สายสังคมศาสตร์  (๑๐ ช่ัวโมง)   
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
- นักศึกษาทุนรฐับาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ ๓           

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๑๗ - 

 
 

๕.๕  การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้ 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ ได้
ทูลเกล้าถวายทุนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน ๑ ทุน 
และคณะศิลปศาสตร์ ในระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน ๒ ทุน ตาม
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บัดนี้การดําเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ นักเรียนทุนชาวกัมพูชาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยที่ด่าน              
ช่องสะงํา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นผู้เดินทางไปรับ 

๒. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จะมีการปฐมนิเทศนักเรียนทุนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

๓. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นักเรียนทุนจะเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๔. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะศิลปศาสตร์ และ        
คณะเกษตรศาสตร์  จะรับนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกลับมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
- การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ          
สยามบรมราชกุมารี สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   

 

๕.๖  รายงานสถานะทางการเงิน  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานสถานะทางการ

เงิน  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   โดยมีประเด็นการรายงานดังนี้ 
ประเด็นที่  ๑  งบกระแสเงินสด (รายงานทางบัญชี) 

เงินรายได้ 
 

งบประมาณปี  ๒๕๕๓ 
% รับ-จ่าย 
และคงเหลือ

ปี  ๕๓ 

งบประมาณปี  
๒๕๕๔ 

ผลต่าง 
% รับ-จ่าย 
และคงเหลือ

ปี  ๕๔ 

กระแสเงินสดยกมาต้นงวด ๑๗๘,๒๗๕,๔๖๙.๐๘ ๑๑.๒๒ ๒๖๓,๕๔๘,๔๑๕.๙๕ เพิ่ม ๑๔.๒๒ 

กระแสเงินสดรับ ๖๑๖,๓๑๓,๔๖๔.๖๙ ๓๘.๗๘ ๖๖๓,๐๕๗,๐๑๕.๓๒ เพิ่ม ๓๕.๗๘ 



 
 
 

- ๑๘ - 

กระแสเงินสดจ่าย ๕๓๑,๐๔๐,๖๙๙.๘๒ ๓๓.๔๒ ๖๑๑,๑๑๒,๖๙๓.๒๔ เพิ่ม ๓๒.๙๘ 

กระแสเงินสดคงเหลือยกไป ๒๖๓,๕๔๘,๔๑๕.๙๕ ๑๖.๕๘ ๓๑๕,๔๙๒,๗๓๘.๐๓ เพิ่ม ๑๗.๐๒ 

  ๑๐๐   ๑๐๐ 

      

เงินงบประมาณ 
งบประมาณปี  ๒๕๕๓ 

% รับ-จ่าย 
และคงเหลือ

ปี  ๕๓ 

งบประมาณปี  
๒๕๕๔ 

ผลต่าง 
% รับ-จ่าย 
และคงเหลือ

ปี  ๕๔ 

กระแสเงินสดยกมาต้นงวด ๒๕,๕๖๕,๕๘๘.๕๗ ๒.๕๔ ๒๘,๒๒๒,๕๑๗.๒๘ เพิ่ม ๒.๖๕ 

กระแสเงินสดรับ ๔๗๖,๘๘๘,๓๗๒.๔๑ ๔๗.๔๖ ๕๐๓,๖๘๕,๗๒๙.๗๙ เพิ่ม ๔๗.๓๕ 

กระแสเงินสดจ่าย ๔๗๔,๒๓๑,๔๔๓.๗๐ ๔๗.๑๙ ๔๘๙,๖๙๒,๕๐๖.๗๖ เพิ่ม ๔๖.๐๓ 

กระแสเงินสดคงเหลือยกไป ๒๘,๒๒๒,๕๑๗,.๒๘ ๒.๘๑ ๔๒,๒๑๕,๗๔๐.๓๑  ๓.๙๗ 

  ๑๐๐   ๑๐๐ 

 
ประเด็นที่  ๒  สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ  ประจําปี  ๒๕๕๔  แยกตามประเภทเงิน 

ก. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) 
รายการ เงินรายได้ (เบิกจ่ายกองคลัง) เงินกองทุน รวม 

งบประมาณตามแผนที่ได้จัดสรร ๒๙๖,๓๕๐,๔๐๐.๐๐ ๑๔๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๓๗,๕๗๔,๔๐๐.๐๐ 

รายรับจริง ๒๔๓,๙๓๗,๙๓๑.๑๒ ๑๕๒,๐๕๐,๘๖๔.๗๔ ๓๙๕,๙๘๘,๗๙๕.๘๖ 

รายจ่ายจริง ๑๙๕,๐๐๖,๖๗๓.๙๕ ๙๐,๐๐๓,๑๖๗.๕๐ ๒๘๕,๐๐๙,๘๔๑.๔๕ 

คงเหลื่อหลังเบิกจ่ายจริง ๔๘,๙๓๑,๒๕๗.๑๗ ๖๒,๐๔๗,๖๙๗.๒๔ ๑๑๐,๙๗๘,๙๕๔.๔๑ 

ขอกันเงินเหลื่อมปี ๖๖,๙๒๒,๒๘๑.๒๑ - - 

คงเหลือ - ๑๗,๙๙๑,๐๒๔.๐๔ ๖๒,๐๔๗,๖๙๗.๒๔ ๑๑๐,๙๗๘,๙๕๔.๔๑ 
 
 

ข. เงินงบประมาณแผ่นดินตามแผนจัดสรร 
-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี   ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐  บาท 
-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปลายปี    ๑๕,๗๗๐,๗๐๐.๐๐  บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด  ๖๔๙,๕๓๗,๙๐๐.๐๐  บาท 
รายจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔     ๕๕๖,๘๘๗,๒๔๒.๘๗  บาท 

เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในปี     ๙๒,๖๕๐,๖๕๗.๑๓  บาท 
 

ค. เงินเบิกแทนกันที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานอื่น   
-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๑๑,๖๓๖,๕๙๐.๕๐   บาท 
-  เบิกจ่ายจริง     ๑๑,๖๒๒,๖๙๐.๕๐   บาท 
   คงเหลือเบิกจ่าย           ๑๓,๙๐๐.๐๐  บาท  
   
 
 
 



 
 
 

- ๑๙ - 

ประเด็นที่  ๓  สถานะทางการเงิน (งบดุล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
-   สินทรัพย์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔      

จํานวน  ๒,๗๔๕,๘๖๒,๘๐๓.๗๔  บาท 
   -   หนี้สิน    จํานวน  ๑๑๓,๐๓๐,๗๖๙.๖๘     บาท 
   -   ทุน     จํานวน  ๒,๖๓๒,๘๓๒,๐๓๔.๐๖  บาท 
      เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง  สินทรัพย์ กับ หนี้สิน  จะพบว่า  สินทรัพย์ คิดเป็น ๙๖.๐๕ %   
ส่วนหนี้สิน  คิดเป็น  ๓.๙๕% อธิบายได้ว่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม (โดยเฉพาะอาคารและอุปกรณ์  
ณ  กันยายน  ๒๕๕๔  มีจํานวน  ๒,๐๓๓,๑๘๔,๓๐๓.๙๓  บาท ) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้เป็นอยา่งดี   
 

ประเด็นที่  ๔  รายละเอียดจําแนกเงินฝากธนาคารเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   

จํานวน  ๓๑๕,๔๙๒,๗๓๘.๐๓  บาท 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  -  รายงานทางการเงินไตรมาส  ๔  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้ชัดเจน  และขอให้นําเสนอ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป   
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑  การจดัโครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้
สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ อีกทั้งจากที่กรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุดเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) จะได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเตรียมความพร้อมในการดําเนินตามแผนงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีรวมทั้งรับฟังข้อเสนอในด้านต่างๆ สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการ
ผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น.            
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (ช้ัน ๒) อาคารเทพรัตนสิริปภา  

 



 
 
 

- ๒๐ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
- ขอเชิญชวนบุคลากรทุกคณะ/สํานัก/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะประชาคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม (ช้ัน ๒) อาคารเทพรัตนสิริปภา 
   
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ สรุปความคืบหน้าผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  
๒๕๕๔  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้กําหนด
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบ ๙ ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน 
ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯได้ดําเนินการติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ผลงานรอบ ๖เดือน (๑ มิ.ย.ถึง ๓๐ พ.ย.๒๕๕๔) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
กําหนด และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

 

  การติดตามผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
o ตรวจสอบความคืบหน้า  ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า     

และระดับมหาวิทยาลัย ในรอบ ๖ เดือน แรกของปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ๙ 
องค์ประกอบ โดยงานประกันคุณภาพฯจัดทําแบบฟอร์มการรายงานทั้งแบบ SAR และตารางคํานวณผลการ
ประเมินเพื่อให้คณะประกอบการรายงาน 

o ตรวจสอบข้อมูลฐาน คือจํานวนบุคลากร (อาจารย์ประจํา) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ และจํานวนหลักสูตร 
 

ประเดน็ทีเ่สนอประชุมเพื่อทราบ 
  ๑. ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเท่า/มหาวิทยาลัยปี
การศึกษา ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน ( มถิุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
  ๒. แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในรอบ ๖ เดือนหลัง 
 
 



 
 
 

- ๒๑ - 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารช่วย

ติดตามและกําชับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการนําส่งหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน        
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้   

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการ
ดําเนินงาน  โดยขอให้เพิ่มคอลัมน์การตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือนของหน่วยงานต่างๆได้
รายงานผลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการดําเนินงานที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จักได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดําเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น     
   
 
 

  ๖.๓ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกและขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่
สํานักงาน 

รักษาการผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ         
ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่สํานักงานชั่วคราวในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นผู้รับการบ่มเพาะภายใต้การดูแลของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้แจ้งผลการพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่สํานักงาน ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๕๒๙.๑๒/๑๗๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากพ้ืนที่สํานักงานที่สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์และมีอัตราค่าเช่าสถานที่ที่สูงเกินกว่าที่ได้กําหนดไว้ ดังนั้นโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้แจ้ง
ยกเลิกการขอความอนุเคราะห์การใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 

 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

  ๖.๔ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๓  ประจําปี  
๒๕๕๕ “อุบลราชธานีเกมส์” 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับ
เกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๕๕ “อุบลราชธานีเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕          
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดการแข่งขัน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาลีลาศ กีฬายิมนาสติก
ศิลป์ และยิมนาสติกลีลา  
ประเดน็นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - การเข้าร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี 
๒๕๕๕ “อุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
  

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 



 
 
 

- ๒๒ - 
 

  ๖.๕ รายงานผลการดําเนินงาน  รายงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดทํารายงาน
ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทําขึ้นตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑ ต.ค.๕๓ – ๓๐ก.ย.๕๔)           
เพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในการผลิตบัณฑิตด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนและให้มี บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ เพียงพอต่อประชาชนในเขตพื้นที่             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
  นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสําคัญในด้านการวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรด้วยการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ชุมชน นํางานบริการวิชาการกับชุมชนมา
เชื่อมโยงพร้อมกับสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่อีสานใต้และภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้นําประสบการณ์นี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไปในอนาคต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปลูกฝังการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษา และคณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

  มติท่ีประชุม  : รับทราบและให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

๖.๖  (ร่าง)รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

-  กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง  – 
 
 
 
 

๖.๗  การดําเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการดําเนินการ

โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสรุปดังนี้ 

  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์กรด้วยตนเองด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ๒๕๕๒-๒๕๕๓(EdPEx) 



 
 
 

- ๒๓ - 

  - ธนาคารโลกสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ 
  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
  - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับหน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสํานักวิทยบริการ  
  -  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการคัดเลือกสถาบัน/หน่วยงานเข้าร่วม
โครงการฯเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ๒๘ หน่วยงาน จาก ๑๘ สถาบัน ในการนี ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือก ๑ หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ 
  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการประชุมช้ีแจง เพื่อรับทราบรายละเอียด
ของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิต้ี 
กรุงเทพฯ 
  - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผู้เข้าร่วมประชุมช้ีแจง จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑)           
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ๓) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ๔) รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ๑ .  หน่วยงานที่ ไ ด้ เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่               
คณะเภสัชศาสตร์ 
  ๒ .  แผนการดําเนินกิจกรรมของโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 

 
๖.๘ การขอพระราชทานนามอาคาร  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ

พระราชทานนามอาคาร เนื่องในมหามงคลสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา   
เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดําเนินการก่อสร้าง “อาคารอเนกประสงค์เฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว  ๘๐  พรรษา”โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๑-๒๕๕๓  และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
ซึ่งการก่อสร้างได้ดําเนินมาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  นี้  และจะมีการเปิดใช้อาคารตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

 



 
 
 

- ๒๔ - 

 วัตถุประสงค์ในการใช้อาคาร 
  ๑ .   เพื่อเป็นสถานที่ รวบรวมและจัดแสดงพระราชประวั ติ  พระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาและยึดถือ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคคลบาท 
  ๒.  เพื่อเป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีการสําคัญที่มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจํานวน
มาก  เช่น  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา  พิธีไหว้ครู  เป็นต้น 
  ๓.  เพื่อเป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดมหกรรมทาง
วิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและการเปิดประชาคมอาเซี่ยน 
  ๔.  เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้  และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  ๕.  เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอนําความ
กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่ออาคาร  พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษร         
พระนามาภิไธย “ภ.ป.ร.” ประดับเหนือชื่ออาคารดงักล่าวด้วย 

ชื่ออาคารเพื่อขอพระราชทานนาม 
๑. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  มหาราชา 
๒. อาคารภูมิพลมหาราชา 
๓. อาคารปรมินทรมหาภูมิพล 
๔. อาคารสยามินทราธิราช 
 
 
 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ  โดยมอบฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหารือ

สํานักพระราชวังในกําหนดการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๘๐ พรรษา และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  

 
 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






