
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๒  ตลุาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

        ผู้มาประชุม  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายตรีเนตร สาระพงษ์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๒. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มโนรมย ์ กรรมการ 
๑๗. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกุล กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
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๒๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ      

เลขานุการ 
๒๕. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ ติดราชการ 

 
๓. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง  
นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ ติดราชการ 

 
๔. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ติดภาระกิจ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. (แทน)ประธานสภาอาจารย์ นายตระการ ถนอมพันธ์  
๒. รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา  คณะรฐัศาสตร์ 
นางสาวศิริสุดา แสนอิว  

๓. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ แนะนําผู้ได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งรองอธิการบดี  
  ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ังรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๘/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๕ โดยมีรองอธิการบดีที่ปรับเปลี่ยนจํานวน  ๒   ราย ดังนี้ 

๑. นายธีระพล  บันสิทธ์ิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 

๒. นายตรีเนตร  สาระพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒      เรือ่งการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๔  กันยายน ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
หน้า  ๑๐   บรรทัดที่  ๑๖ - ๑๗  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรติ

นิยมตามปกติโดยไม่ต้องเสนอขอเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย  เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองรายไม่ได้ศึกษา
เกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  สําหรับกรณีรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย 

หน้า  ๑๒   บรรทัดที่  ๘  แก้ไขเป็น เพิ่มเติมมติที่ประชุมดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๓ การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง ภายในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย  
โดยจัดทําประกาศและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

หน้า  ๒๐   บรรทัดที่  ๗  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
ค่าสิ่งก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๓๒๙,๘๐๐.-บาท และโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน ๕๑,๘๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๘๑,๖๐๐ บาท   

หน้า  ๒๕  บรรทัดที่  ๒๗ - ๒๙  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลัง                
นําข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางเงินและผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินให้สามารถนําไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมทุก 
หมวดเงิน และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

หน้า  ๒๗  บรรทัดที่  ๑๔ - ๑๘  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพ
และการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กําหนด  เห็นควรมอบสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  พิจารณาหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักศึกษา  เช่น สรุปเรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น  

หน้า  ๒๙  บรรทัดที่  ๑๑ – ๑๕  แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพ
และการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กําหนด  เห็นควรมอบสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  พิจารณาหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การติดตามเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖   
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองแผนงานจัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการจัดสรรที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของทุกคณะวิชา และจากมติที่ประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน           
ค่าวัสดุการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณต่อไป ดังนี้  

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ : จําแนกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
(๑) การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา  ให้ใช้แนวทางการจัดสรรตามที่กองแผนงานเสนอ

ในคราวแรก (นํายอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณในแต่ละผลผลิตจัดสรรให้หน่วยงาน
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สํานักงานอธิการบดี , สํานักวิทยบริการ,สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)   
ตามสัดส่วนการจัดสรรจากปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วจึงนํางบประมาณส่วนที่เหลือจัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอน โดยในส่วนร้อยละ ๕๐ แรกของงบประมาณที่เหลือ จัดสรรตามสัดส่วนจํานวนนักศึกษา
หัวจริง และร้อยละ ๕๐ ที่สองของงบประมาณที่เหลือจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา) รวมทั้งได้
พิจารณาปรับเกลี่ยงบประมาณในบางคณะวิชาและสํานักงานอธิการบดี ให้แก่คณะวิชาที่ได้รับผลกระทบจาก
การจัดสรรตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

(๒) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพิ่มเติม ในอัตรา 
๖ บาท/คน (จํานวนนักศึกษาหัวจริง) ทั้งนี้ สําหรับนักศึกษาภายใต้โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม     
ให้จัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้แก่สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ในอัตราดังกล่าวด้วย 

(๓) ค่าวัสดุการศึกษาของสํานักวิทยบริการ ที่ได้รับจัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา   
สํานักวิทยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามจํานวนที่ปรากฏในแนวทางการจัดสรรตามแนวทาง           
ที่กองแผนงานเสนอในคราวแรก ตามข้อ(๑) ข้างต้น  

๒) ปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗ :ให้กองแผนงาน ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง                  
เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของทุกคณะวิชาต่อไป 
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  ทั้งนี้ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายละเอียดตามสรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

  - พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา           
ตามท่ีกองแผนงานเสนอ  

 
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖   

 
 

๓.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ กรณีราย นายอุทัย  อันพิมพ์      
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะบริหารศาสตร์          
ได้เสนอเรื่องขออนุมัติการสําเร็จการศึกษากรณี  รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก ตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  มีมติรับรองวันสําเร็จการศึกษาในรายดังกล่าว ทั้งนี้ใช้การอ้างอิงผล
การสอบภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของ นายวิทยา เจียรพันธ์ และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาในรายนี้ ดังนั้นสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ดังนี้ 

(๑) ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์ 
ได้เสนอเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ให้กับราย นายอุทัย  อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญา
เอก รหัสประจําตัวนักศึกษา ๔๙๒๒๔๐๐๐๕๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
โดยตามหนังสือได้แจ้งรับรองวันสําเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษารายดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕         
(อยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔) ตามมติคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  ทั้งนี้ใช้
การอ้างอิงผลการสอบภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนายวิทยา เจียรพันธ์        
ซึ่งได้รับการรับรองการสําเร็จการศึกษาจากกระบวนการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมมี
ข้อสัง เกตไปยังบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษารายดังกล่าวในประกาศ                     
คณะบริหารศาสตร์ เรื่องการสอบผ่านภาษาอังกฤษฯ ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดย ศ.ดร.
อภิชัย พันธเสน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีมูลเหตุต้องสงสัยว่าเป็นเอกสารที่อาจทําขึ้นภายหลัง เนื่องจากตรวจสอบ
แล้วไม่พบในทะเบียนคุมประกาศของคณะ  

(๒) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา และเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     
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บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๔ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ให้ใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ระดับปริญญาเอกแบบ ๒ ในข้อ ๒ สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

-  จากการตรวจสอบข้อมูล เนื่องด้วยราย นายอุทัย อันพิมพ์ รหัสนักศึกษา ๔๙๒๒๔๐๐๐๕๖ 
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นในเรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษามีประกาศมหาวิทยาลัยฯรองรับ เป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยระบุข้อ ๒ การสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยมีข้อปฏิบัติให้คณะ
แต่งต้ังกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน และเกณฑ์การสอบ
และวิธีดําเนินการสอบให้เป็นไปตามที่คณะ/กรรมการสอบกําหนด โดยคิดค่าคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์ S คือ
สอบผ่าน และ U คือสอบไม่ผ่าน ทั้งนี้รายนายอุทัย  อันพิมพ์ ได้สอบผ่านตามเกณฑ์ ของคณะบริหารศาสตร์ 
ตามคะแนนที่ได้รับแจ้งจาก คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๔๘                 
ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  

- สําหรับกรณีรายนี้ คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ใช้เกณฑ์สอบผ่านตามคณะ
กําหนดประกอบกับรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ วาระที่ ๓.๑ การออกประกาศการสอบภาษาอังกฤษคณะบริหารศาสตร์ยังไม่มี
ประกาศ ที่ผ่านมามีเพียงแต่กําหนดเกณฑ์ผ่านเป็นร้อยละ ๕๐ ในรายนี้เทียบได้คะแนนร้อยละ ๕๔ ซึ่งผ่านมา
ตามเกณฑ์ที่คณะใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

- จากการตรวจสอบข้อมูลในการนําเสนอเรื่องการสําเร็จการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่ผ่านมา คณะได้พิจารณาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเงื่อนไขการสอบผ่านการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษได้ใช้เกณฑ์ของคณะ และที่ผ่านมาได้เสนอให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใต้เกณฑ์ของ
คณะ(สอบผ่านร้อยละ ๕๐) ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ๑ ราย ที่เข้าเงื่อนไขเดียวกันกับ นายอุทัย  อันพิมพ์ คือ นายวิทยา         
เจียรพันธ์ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๓  

(๓) จากข้อสังเกตของคณะบริหารศาสตร์ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

(๔) ระหว่างรอผลการสอบข้อเท็จจริง ทางสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ทําเรื่องหารือ
โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๗๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
ทราบแนวปฏิบัติกรณีผู้ขอสําเร็จการศึกษามีเรื่องอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง ประกอบกับเนื่องจาก
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นักศึกษาปริญญาเอกรายนี้รวมระยะเวลาศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ทําให้ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

(๕) ตามบันทึกข้อความ โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๓๗๒ ลงวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรณีประเด็นดังกล่าว 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินิจฉัยแล้วรับฟังได้ว่า เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่สามารถใช้บังคับ
เป็นเกณฑ์ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนายอุทัย  อันพิมพ์ ได้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ใช้ประกาศดังกล่าวเป็นเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนี้แล้ว           
จึงสามารถพิจารณาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยได้ และ
โครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นายอุทัย  อันพิมพ์ มีเกณฑ์สําเร็จการศึกษาเป็นตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕๔ 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ดังนั้นสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา (โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย) สามารถ
นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปได้ 
  งานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายนายอุทัย  อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ โดยคณะบริหารศาสตร์ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และตาม
บันทึกข้อความท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายอุทัย  อันพิมพ์ มีเกณฑ์สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕๔ ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๕๐   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  ขอเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รายนายอุทัย   อันพิมพ์  นักศึกษาปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
  

-  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงให้
ความเห็นเพื่อพิจารณาความเห็นชอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ซึ่งในการลงคะแนนเสียง เป็น ๒ แนวทาง
คือ ไม่เห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๙ ท่าน และเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๔ ท่าน 
    

   มติท่ีประชุม :เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนายอุทัย อันพิมพ์ และนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป 



 
 
 

- ๘ -

   

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๓) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓ ) มีผู้ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน      ๓๗   คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน ๑๙   คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   จํานวน   ๑     คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จํานวน   ๑     คน 
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา   จํานวน ๑๗     คน 

๒. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จํานวน  ๒   คน          จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จํานวน   ๑    คน 
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม   จํานวน   ๑    คน 

๓. คณะเภสัชศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้ 
- สาขาวิชา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จํานวน  ๑    คน 

๔. คณะรัฐศาสตร์  จํานวน ๑๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์   จํานวน   ๑๐  คน 
- สาขาวิชา ปกครอง     จํานวน    ๕   คน 

  ระดับปริญญาเอก  จํานวน ๔ คน  
๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน   ๑   คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เคมี     จํานวน   ๑   คน 
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน   ๑   คน 
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์   จํานวน   ๒   คน  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓ ) จํานวน ๔๑ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๓๗ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน  
๔ คน 



 
 
 

- ๙ -

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๔๑ คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป 

 
 

๔ .๒ (ร่าง)ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา               
(ฉบับปรับปรุง) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคู่มือวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้รูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ต้องมีผู้รับรอง
ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนเผยแพร่หรือตีพิมพ์ โดยมหาวิทยาลัยฯได้กําหนดให้มีใบรับรอง
ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้า(ในใบรับรองระบุตําแหน่ง “กรรมการ”) คณบดี รับรองในระดับคณะ ส่วนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ลงนามรับรองในระดับมหาวิทยาลยัฯ ด้วยได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีให้ลงนามแทน 

จากการดําเนินการที่ผ่านมา พบว่ามีกรณีที่ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์บางราย              
ไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อในใบรับรองวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากเห็นว่าตําแหน่งที่
ระบุลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ เป็น “กรรมการสอบ” แต่ให้ 
ลงนามในตําแหน่ง “กรรมการ” ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
ของกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และชุดคณะกรรมการสอบ ประกอบกับที่ได้ประชุมอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะได้เสนอให้มีการแก้ไขทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอและหารือที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕               
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบมอบให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ไปปรับตามแบบฟอร์ม 
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในคําสั่งและหน้าที่ที่ ได้รับผิดชอบ               
โดยปรึกษาหารือคณะศิลปศาสตร์ในการ(ร่าง)ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับภาษาอังกฤษ แล้ว
ให้นําเสนอเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบ(ร่าง)ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ(ฉบับปรับปรุง) โดยในแบบฟอร์มจะมีการลงนามของชุดคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และชุดอาจารย์ที่ปรึกษา(หลัก) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทั้งนี้เห็นควรให้เริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง)ใบรับรองผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) 

๒. เพื่อพิจารณาการกําหนดภาคการศึกษาสําหรับเริ่มใช้ประกาศการใช้ใบรับรอง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) 



 
 
 

- ๑๐ -

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัแก้ไขใบรับรองวิทยานพินธ ์ ดังนี ้
๑. ปรับลดขนาดของตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลัย 

๒.  พิจารณาตรวจสอบการลงนามของมหาวทิยาลัย โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอืน่ 
และปรบัใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

 

 มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบให้สํ านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  นําข้อ เสนอแนะ                  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไปปรับแก้ไขและนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
 

๔.๓  รายงานติดตามความก้าวหน้านักศึกษาที่ขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน
เกณฑ์และข้อบังคับกําหนด  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานติดตามความก้าวหน้า
นักศึกษาที่ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกําหนด ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยดําเนินงานและจัดการบริหารหลักสูตรตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัดเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด แต่เนื่องด้วย
มีเหตุจําเป็นหลายประการที่ทําให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เกณฑ์ฯ
กําหนด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาและยังประโยชน์ให้แก่นักศึกษาคณะ/หลักสูตร จึงขออนุมัติ
ขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ                 
ข้อบังคับฯ กําหนด ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ โดยคณะ/หลักสูตรได้ให้เหตุผลและเอกสารประกอบการ
พิจารณาและที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นควรขยายระยะเวลาศึกษาให้กลุ่ม
นักศึกษาดังกล่าว เนื่องจากคาดว่านักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่กําหนด โดยเสนอให้
อธิการบดีพิจารณาจํานวนทั้งสิ้น ๘๖ คน  

 

รายละเอียด จํานวน  
(คน) 

ร้อยละของผูท้ีไ่ด้รับ
อนุมัติให้ขยาย 

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔ ๘๖ ๑๐๐.๐๐

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา ๒๕๕๔  ๖๓ ๗๓.๒๖

     - สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ๓๓ ๓๘.๓๗

    - สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ๓๐ ๓๔.๘๘

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕ ๑๔ ๑๖.๒๘

   - สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ๗ ๘.๑๔

จํานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ๙ ๑๐.๔๗
 



 
 
 

- ๑๑ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   -  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงขอสรุปข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยาย
เวลาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกําหนด เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
    

   ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการสรุปข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกําหนด  ควรพิจารณารายงานเฉพาะข้อมูลของนักศึกษาที่ต้อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
         

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการดังนี้ 
๑. มอบคณะและหลักสูตร ติดตามและเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเกิน

เกณฑ์และข้อบังคับกําหนด  ดําเนินการผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา เพื่อจักได้สําเร็จการศึกษาภายใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   

๒. มอบสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

  
 
 

๔.๔ การลงชื่อของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
๓  ราย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ กรณีกลุ่มที่ได้รับการขออนุมัติขยายระยะเวลา
ปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยนักศึกษาปริญญาเอก 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓ ราย คือ นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ  นายบุญชุบ บุญสุข และ             
นายสุวิทย์  อินทิพย์ ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาในภาค ๑/๒๕๕๕ และทําการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ผลการสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข โดยยังไม่สรุปผลสอบให้นํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและนําเสนอใหม่ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕ และเมื่อสอบแล้วยังมีแก้ไขเพิ่มเติม 
ประเด็นกรณีนี้  จึงสรุปข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา  

๑. บันทึกข้อความคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๑๑๔๕ ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษา
เกินเกณฑ์ จํานวน ๓ ราย  

๑) นายชัยวัฒน์  แก้วคล้ายขจรศิริ  รหัสนักศึกษา ๔๙๒๐๔๐๐๐๑๘ 
๒) นายบุญชุบ  บุญสุข   รหัสนักศึกษา ๔๙๒๐๔๐๐๐๕๒ 
๓) นายสุวิทย์  อินทิพย์   รหัสนักศึกษา ๔๙๒๐๔๐๐๑๒๒ 
ทั้ งนี้  คณะได้ พิจารณาประเด็นรายละเอียดการให้ปรับแก้ไขงานของทั้ ง  ๓  ราย                    

ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ดําเนินการ โดยกําหนดเวลาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จรวมถึงส่วนรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เป็นเรื่องเกินความสามารถของนักศึกษาที่จะกระทําได้ทันเวลา



 
 
 

- ๑๒ -

ดังกล่าว ดังนั้นคณะฯจึงขออนุมัติขยายเวลาการปรับแก้วิทยานิพนธ์ซึ่งกําหนดไว้ให้เสร็จสิ้นหลังสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ๖๐ วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นอีก ๖๐ วัน เป็นสิ้นสุด               
ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕  ( ที่ถูกต้องคือ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ )  

๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นควรให้ขยายเวลาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้ง ๓ ราย นับจากวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ไปอีก ๖๐ วัน (สิ้นสุดถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓) ตามที่คณะเสนอ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ์ โดยให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกคนทั้ง ๓ ราย ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์
อักษรในใบรับรองการแก้ไข 

๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ส่งเอกสารใบรับรองการแก้ไขผลงานนักศึกษา
ปริญญาเอก ทั้ง ๓ ราย ตามบันทึกข้อความคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕๑/๑๗๒๗ 
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอส่งตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกทั้ง ๓ ราย
ข้างต้น พบว่าเอกสารใบรับรองการแก้ไขของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงชื่อไม่ครบ ทั้งนี้คณะ
ไม่ได้ระบุเหตุผลของกรรมการที่ไม่ลงนามรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ได้มีหนังสือรับรองการแก้ไขงาน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมและแนวปฏิบัติ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อ ๓๘.๒.๔ ผู้ประเมินผลสอบ
ต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม เป็น ๑ เสียง อาจารย์ประจํา ๑ เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ๑ เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณารายกรณีดังกล่าว 

๑) กรณี นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ  นายบุญชุบ  บุญสุข มีกรรมการสอบ
จํานวน ๓ ท่าน ลงนามในใบรับรองการแก้ไขแล้ว ๒ ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ทรงคุณวุฒิ) ส่วนอีก ๑ 
ท่าน (อาจารย์ประจํา)ไม่ลงนามรับรองการแก้ไข 

๒) กรณี นายสุวิทย์  อินทิพย์ มกีรรมการสอบจํานวน ๔ คน ลงนามในใบรบัรอง
การแก้ไขแล้ว ๒ ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ) ส่วนอีก ๒ ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์
ประจํา) ไม่ลงนามรับรองการแก้ไข 

๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา                 
โดยที่ประชุมเสนอ ๒ แนวทาง  
  แนวทางที่ ๑ เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบใหม่ และขยายระยะเวลาการศึกษา 
  แนวทางที่ ๒ เห็นชอบให้ผลการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับ คือผลการประเมินตามมติ
กรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

๕. สรุปกรณีนักศึกษาปริญญาเอกทั้ ง ๓ ราย เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙                  
รวมระยะเวลาศึกษา ๖ ปีครึ่ง (ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕) ซึ่งศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนดมา ๑ ภาค



 
 
 

- ๑๓ -

การศึกษา ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ เนื่องจากคาดว่านักศึกษา
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ 
  หลักการแนวคิด คุณสมบัติและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหลักสูตรกําหนด 
และข้อ ๔๓.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้  
  ๔๓.๓.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๔๓.๓.๒ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
  ๔๓ .๓ .๓  แบบ  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                    
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่หลักสูตรกําหนด  
 

 ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกทั้ง ๓ ราย  
ชื่อ-สกุล สอบ QE สอบเค้า

โครง 
ผ่านภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ สอบป้องกัน 

นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ  
รหัส ๔๙๒๐๔๐๐๐๑๘ แบบ ๑ 
(ลงผ่าน ๗๒ หน่วยกิต) 
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา  
๑/๒๕๕๕ 

สอบ QE 
ผ่าน 
๒๗ ก.พ.๕๐ 

๒๖ ม.ค.๕๐ ใช้เกณฑ์ผ่านของคณะ
(รับรองผลเมื่อ ๒๔ 
ต.ค.๕๑)  

แจ้งตอบรับ ๗ มิ.ย.
๕๕ วารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรม 
ม.นเรศวร ปีที่ ๓ 
ฉบับที่ ๑ เม.ย.-ก.ย.
๕๕ 

-๒๔ เม.ย. ๕๕ ยังไม่
สรุปผลสอบกรรมการ
สอบยังไม่     ลงนาม 
-๗ พ.ค.๕๕ สอบรายงาน
ผลกรรมการไม่ครบ/ผ่าน
แบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข
นําเสนอใหม่ 
๑๔ มิ.ย.๕๕ สอบรายงาน
ผลกรรมการให้ผ่าน ๒ ใน 
๓  

นายบุญชุบ บุญสุข  
รหัส ๔๙๒๐๔๐๐๐๕๒ แบบ ๑ 
(ลงผ่าน ๗๒ หน่วยกิต) 
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา 
 ๑/๒๕๕๕ 

สอบ QE 
ผ่าน 
๒๗ ก.พ.๕๐ 

๖ ธ.ค.๕๐ ลงเรียน EG สอบผ่าน
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๔ 

แจ้งตอบรับ ๒๒ พ.ค.
๕๕ วารสารวิชาการ
มรภ.อุตรดิตถ์ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑๖ ก.ค.-ธ.ค.
๕๕ 

-๒๔ เม.ย.๕๕ ยังไม่
สรุปผลสอบกรรมการ
สอบยังไม่     ลงนาม 
- ๗ พ.ค.๕๕ สอบรายงาน
ผลกรรมการไม่ครบ/ผ่าน
แบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข
นําเสนอใหม่ 
-๑๔ มิ.ย.๕๕ สอบ
รายงานผลกรรมการให้
ผ่าน ๒ ใน ๓  
 



 
 
 

- ๑๔ -

ชื่อ-สกุล สอบ QE สอบเค้า
โครง 

ผ่านภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ สอบป้องกัน 

นายสุวิทย์     อินทิพย์ 
รหัส ๔๙๒๐๔๐๐๑๒๒ แบบ ๑  
(ลงผ่าน ๗๒ หน่วยกิต) 
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ๑/
๒๕๕๕ 

สอบ QE
ผ่าน  
๒๗ ก.พ.๕๐  

๒๗ ม.ค.๕๐  ลงเรียน EG สอบ 
ผ่านภาคเรียนที่ ๓/
๒๕๕๔ 

แจ้งตอบรับ ๒๔ พ.ค.
๕๕ วารสารวิชาการ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มรภ.
ลําปาง ปีที่ ๕ ฉบับที่ 
๑๖ เดือน ก.ค.-ธ.ค.
๕๕ 

-๒๔ เม.ย.๕๕ ยังไม่
สรุปผลสอบกรรมการ
สอบยังไม่     ลงนาม 
-๗ พ.ค.๕๕ สอบรายงาน
ผลกรรมการไม่ครบ/ผ่าน
แบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข
นําเสนอใหม่ 
-๑๔ มิ.ย.๕๕ สอบ
รายงานผลกรรมการให้
ผ่าน ๒ ใน ๔  

 

ประเดน็เสนอให้ที่ประชุมเพือ่พิจารณา  
  ๑. เสนอเพื่อพิจารณาการลงนามในเอกสารใบรับรองการแก้ไขของคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ลงชื่อไม่ครบ ของนักศึกษาทั้ง ๓ ราย 
  ๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในข้อ ๓๘.๒.๔ ผู้ประเมินผลสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับอาจารย์            
ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็น ๑ เสียง อาจารย์ประจํา ๑ เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ๑ เสียง 
และให้ถือผลการประเมินตามมติคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด สําหรับ
กรณีราย นายสุวิทย์  อินทิพย์ มีกรรมการสอบ ๔ ท่าน ลงนามในใบรับรองการแก้ไขแล้ว ๒ ท่าน (อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ส่วนอีกท่าน ๒ ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์ประจํา)              
ไม่ลงนามรับรองการแก้ไข เนื่องจากยังมีข้อเสนอแนะให้นักศึกษาแก้ไข ใน ๒ ประเด็นหลัก กรณีนี้จะถือว่า
เป็นไปตามข้อบังคับ(ข้อ ๓๘.๒.๔) หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่ได้ลงนามรับรองใบแก้ไข              
ในคะแนนเสียง จะนับเป็นครึ่งเสียงหรืออย่างไร   
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบคณะดําเนินการตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  

 
 
 

๔.๕ ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรทุกสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับมีมติ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กําหนดให้การปรับเวลาของการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จาก
เดิมในช่วงเดือนมิถุนายน เป็น ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งงานทะเบียนฯนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาได้นําเสนอรูปแบบของ       



 
 
 

- ๑๕ -

การเปิดภาคเรียน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕                
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  ๓  รูปแบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

  - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั 
เพื่อพิจารณาการปรับระยะเวลา และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

 

๔.๖  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๙ รายการ   
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวิทยาศาสตร์ขอออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๙ รายการประกอบด้วย  

รายการอัตราค่าบริการ 
(๑) หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ (น้ําและ OTOP) 

(๒) หน่วยตรวจวิเคราะห์โครโมโซม 

(๓) หน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

(๔) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน  Scanning Electron Microscope(SEM) 

(๕) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน  Transmission Electron Microscope (TEM) 

(๖) หน่วยตรวจวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 

(๗) หน่วยตรวจวัดโดยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) 

(๘) หน่วยซ่อมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

(๙) หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทํางาน  

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานประกอบการจัดเก็บเงินประกอบการออกใบเสร็จรับเงิน 
๒. เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการจัดสรรเงิน 
๓. เพื่อเป็นหลักฐานสําหรับเป็นเอกสารการเงินของหน่วยรับตรวจ (คณะวิทยาศาสตร์)   

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- เสนอที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาอัตราค่าบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ รายการ  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้กองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนและ
นําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป  



 
 
 

- ๑๖ -

 

๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้
จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕     
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ  คณะ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รายการ 
(๑)  หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ (น้ําและ OTOP) 

(๒) หน่วยตรวจวิเคราะห์โครโมโซม 

(๓) หน่วยตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

(๔) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน Scanning Electron Microscope(SEM) 

(๕) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope (TEM) 

(๖) หน่วยตรวจวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 

(๗) หน่วยตรวจวัดโดยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) 

(๘) หน่วยซ่อมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

(๙) หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทํางาน  
 

 อัตราการจัดสรร 
 “ ข้อ ๔. เงินรายได้จากการรับบริการตรวจวิเคราะห์การบริการวิชาการของคณะ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของรายได้ให้จัดสรร ดังนี้ ” 

๑. หักเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ร้อยละ ๑๐ 
๒. หักเข้าโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์  ร้อยละ ๒๐ 
๓. หักเข้าภาควิชา      ร้อยละ ๕ 
๔. หักเข้าโครงการบริการวิชาการหรือหน่วยตรวจวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๕ 

แยกเป็น 
๔.๑) จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทดสอบ (นอกหน่วยตรวจวิเคราะห์และนอกคณะ) ร้อยละ ๓๐ 
๔.๒) จ่ายค่าวัสดุสารเคมี ค่าใช้สอยและค่าบริหารจัดการ    ร้อยละ ๓๕ 

 ๕. กรณีนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ขอใช้บริการ ให้ตัดยอดค่าบริการวิเคราะห์ งบประมาณ 
จากเงินสนับสนุนการวิจัยการศึกษา 

๑. กรณีงานวิจัยจากทุนงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าสารเคมีและค่าตอบแทน 
ผู้วิเคราะห์จากโครงการวิจัย 

๒. กรณีเป็นการทํางานร่วมกันหลายภาควิชา ให้จัดสรรรายได้ให้ภาควิชาตามความ
เหมาะสม 



 
 
 

- ๑๗ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
-  เพื่อพิจารณาอัตราค่าจัดสรรตาม(ร่าง)ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จาก           

การใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบ มอบกองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนประกาศ
ให้ถูกต้องและนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป 

  
 
 

  ๔.๘ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ระเบียบกองทุนส่งเสริม
การผลิตตํารา พ.ศ...... 
  - ถอนเรื่อง – 
 
 
 
 

  ๔.๙ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนากีฬา             
มหาวิทยาอุบลราชธานี พ.ศ.....  
  - ถอนเรื่อง - 
 
 
  ๔.๑๐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative 
Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่ดร.สิรินทร์ทิพย์  
บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดี             
ฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปแสวงหาแนวทางความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Guangix University เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑-๕ 
กันยายน ๒๕๕๕ นั้น จากการพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกว่างซี ทางมหาวิทยาลัยกว่างซีมีความสนใจ
ที่จะดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นต่างๆ รวม ๕ ประเด็น 
ดังนี้ 

๑. จัดทํากิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒. จัดคอร์สอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  



 
 
 

- ๑๘ -

๓. แลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาต่างๆ เช่นภาษาไทย ภาษาจีน และบริหารศาสตร์ 
๔. แลกเปลี่ยนบุคลากรในสาขาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน บริหารศาสตร์ และ

เกษตรศาสตร์ 
๕. ทําวิจัยในสาขาต่างๆร่วมกัน 

 ในเบื้องต้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความใน
บันทึกข้อตกลงฯและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การทําบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้              
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร           
ของมหาวิทยาลัย โดยหากจะมีการดําเนินการใดๆจะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าวจาก          
ทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง       
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าว เพื่อสํานักงานวิเทศสัมพันธ์จักนําเสนอวาระเข้า 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic        
Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 

๔.๑๑ ผังแมบ่ทวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕                
คณะกรรมการฯมีมติให้ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ศึกษาและจัดทํา
ผังแม่บทสําหรับอาคารกายวิภาคอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งโรงพยาบาลและอาคารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและนําเสนออีกครั้ง  
   และขอเสนอหลักการ/หลักแนวคิดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังแม่บท
โรงพยาบาลได้ศึกษาจัดทําผังแม่บทแล้วเสร็จ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

- ขออนุมัติผังแม่บทวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
 
 
 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติ 
 



 
 
 

- ๑๙ -

๔.๑๒  ตําแหน่งที่ตั้งอาคารปฎิบตัิการรวม ๓ คณะ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่อง 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติ
ตําแหน่งอาคารโรงประลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการรวม ๓ คณะ เพื่อให้การใช้พ้ืนที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด และรองรับการขยายตัวในอนาคต จึงขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งอาคารปฏิบัติการรวม ๓ คณะ  
   ทั้งนี้จึงขอหลักการ/หลักแนวคิด เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   ๑. พ้ืนที่ด้ังเดิมจะไม่รองรับการขยายตัวของอาคารปฏิบัติการรวม ๓ คณะ 
   ๒. พ้ืนที่ด้ังเดิมสามารถจัดทําห้องทดลองและโรงผลิตยาของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับกับ
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและอาคารสัตว์ทดลอง 
   ๓. พ้ืนที่ต้ังใหม่รองรับการขยายตัวได้(พ้ืนที่ฝั่งตรงข้าม) และมีถนนเข้าสู่โครงการทั้ง ๓ ฝั่ง  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

-  อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งอาคารปฎิบัติการรวม ๓ คณะ  
 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติ 
 
 
 

๔.๑๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดําเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
ครอบคลุมฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ บุคลากร วิจัย การเงินและการประกัน
คุณภาพซึ่งได้ประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน งานประกันคุณภาพและงาน
ติดตามประสิทธิผลงานและสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้ รวมทั้งสอดคล้องกับการนําไปใช้
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและประกอบการดําเนินงานด้านนโยบายของผู้บริหาร โดยใน
การดําเนินงานที่ผ่านมาการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบมีจํานวนไม่เพียงพอ ประกอบ
กับจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศด้านอื่นๆของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย  
   ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้นําเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ๔ แนวทางเพื่อเป็นการ
สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแบบหลายมุมมอง ในรูปแบบเทคโนโลยี OLAP (Online 



 
 
 

- ๒๐ -

Analytical Processing) ลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมและใช้เวลาในการประมวลผลที่น้อยลงสามารถ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้บูรณาการและการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย    
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. วิธีการที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศจาก ๔ แนวทางที่นําเสนอหรือวิธีการ
อ่ืนๆ 

๒. แหล่งเงินงบประมาณและงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการ  
 
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบในหลักการและนําเสนอรายละเอียดของโครงการและเสนอ
งบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๕.๑  การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  

โดยมีคําอธิบายพระราชสมัญญา“อัคราภิรักษศิลปิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕              
“อัครา ภิรักษศิลปิน” 

พระราชสมัญญานี้อา่นวา่ อัก-คะ-รา-พ-ิรัก-สนิ-ละ-ปิน คําว่าอัครหมายถึง ย่ิงใหญ่ เป็นเลิศ 
เป็นยอด คําว่า อภิรักษ หมายความว่า ระวัง รักษา ป้องกัน ปกป้อง พระราชสมัญญา“อัคราภิรักษศิลปิน”           
มีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศลิปะ 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชอัธยาศัย มีพระปรีชาสามารถล้ําเลิศ
ในงานประณีตศิลป์ทุกแขนง ทรงตระหนักในคุณค่าความงามของศิลปะ และทรงทุ่มเทพระกําลังทั้งปวง            
ในการทํานุบํารุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าช่างศิลปิน  
ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งในการอุปถัมภ์ช่างศิลปะ ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้นให้กลับคืนมา สร้างคุณค่า
และความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณในการทํานุบํารุงงานศิลปะมีอเนกประการ 



 
 
 

- ๒๑ -

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชอัธยาศัยนิยมความเป็นไทย และมี
พระราชประสงค์จะเผยแพร่เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ชนทั่วโลกรู้จัก จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องเครื่องแต่งกายของสตรีไทยโบราณ นํามาออกแบบให้เหมาะสมแก่การใช้ในโอกาสต่างๆ แล้ว
ทรงเลือกมาเป็นฉลองพระองค์ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนนานาประเทศอย่าง
เป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งภายหลังสตรีไทยต่างนิยมแต่งกายตามแบบฉลองพระองค์เหล่านี้ 
จนกลายเป็นเครื่องแต่งกายประจําชาติของสตรีไทย 

 ผ้าทอมือของไทยเป็นหัตถกรรมชนิดแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถมี
พระราชดําริให้เป็นอาชีพเสริมของประชาชนในยามว่างจากการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ชาวบ้านรู้จักทําใช้
เองในครัวเรือนอยู่แล้ว ทรงส่งเสริมให้ทอผ้าเพิ่มขึ้น และทรงรับซื้อมาเผยแพร่ให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็น
ความงามของผ้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมไทย  ซึ่งมีกรรมวิธีการทอที่วิจิตรพิสดารหลากหลายรูปแบบ 
เช่น มัดหมี่ แพรวา ขิด และจก เป็นต้น พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าทอมือฝีมือคนไทยเป็น
แบบอย่างให้ชนทั่วไปได้เห็น จนเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก  และมิเพียงสนับสนุนการ
ทอผ้าไหมไทยเท่านั้นยังทรงสนับสนุนให้ใช้พันธ์ุไหมไทยพื้นเมืองอีกด้วย  ทําให้ผ้าไหมไทยยังคงมีเอกลักษณ์
ของไหมไทยแบบดั้งเดิมอันสวยงามอยู่ต่อไป 
  จากน้ันจึงมีพระราชดําริให้ชาวไทยหลายภูมิภาคใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นของตน
สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์จากชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา ตุ๊กตาไทย ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ตลอดจนงานฝีมือที่ทําได้ยากและใกล้
จะสูญหายไป เช่นการถมทอง การทําคร่ํา การปักซอยแบบไทย และงานประดิษฐ์จากปีกแมลงทับ เป็นต้น 
  พระราชกรณียกิจที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะช่วยให้ชาวไทยมีงานศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพ
เสริม นอกเหนือจากเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก ได้ช่วยให้ประชาชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยรักษา
ศิลปหัตถกรรมโบราณของไทยหลายชนิดมิให้เสื่อมสูญไป ช่วยให้ประชาชนภูมิใจในคุณค่าแห่งความสามารถ
ของตน และช่วยให้นานาประเทศตระหนักในฝีมือและความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของคนไทย 
  พระราชดํารินานัปประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบทอดงานศิลปะโบราณให้ดํารงคงอยู่อย่างกลมกลืนกับบริบทของสังคมไทย
สมัยใหม่ พระองค์ทรงริเริ่มให้มีการศึกษา ค้นคว้า และทํานุบํารุงงานศิลปะแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ และหัตถศิลป์ พระองค์ทรงฟื้นฟูรักษาและ
พัฒนามรดกทางศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งพระองค์ทรงให้ความสําคัญแก่การถ่ายทอดคุณค่า
ของศิลปะไทยทุกแขนงสู่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในอนาคตที่จะดูแลรักษามรดกศิลป์ของไทยสืบไป 

  พระราชเสาวณีย์  ในเรื่องการอนุรักษ์ดูแลงานศิลปะไทยแต่ละครั้งสร้างความต่ืนตัวในหมู่
ประชาชน ก่อให้เกิดการทํานุบํารุงงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ในการทรงใช้สอยงานศิลปหัตถกรรมของไทยเป็นอย่างประจําสม่ําเสมอ จนเกิดความนิยมแพร่หลายในหมู่
ประชาชนชาวไทย ทรงสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ชาวโลก อันนับเป็นมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอเนกอนันต์  



 
 
 

- ๒๒ -

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 

  ๕.๒  รายงานผลการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ  
คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ คณะนิติศาสตร์ รายงานผลการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติ              
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วย
ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
สัญญาธรรมศักด์ิ ช้ัน ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก                  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
  โดยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ มีจํานวนมหาวิทยาลัย             
ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  ๒๑  มหาวิทยาลัย รวม ๒๓ ทีม และคณะนิติศาสตร์มีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกและ
เข้าร่วมการแข่งขัน  จํานวน ๒ ทีม  
 ผลการแข่งขนัรอบชงิชนะเลิศ  
 รางวัลชนะเลศิ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 รองชนะเลิศอนัดับ ๑   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 รองชนะเลิศอนัดับ ๒  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     โดย  ๑. นายธีรนันท์         วงศ์จอม  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
      ๒. นายประสานศิลป์  พันธ์ศริิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
      ๓. นายวีรชาติ          หวินคาํ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



 
 
 

- ๒๓ -

 
 

 ๕.๓ การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยวาระการ

ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ครบกําหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงได้มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในวาระต่อไป 
   คณะกรรมการสรรหาคณบดวิีทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
       ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ   สุมาวงศ์ 
   ๒) อธิการบดี      กรรมการ 
                         รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข 

๓) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล       

๔) คณบดีคณะบริหารศาสตร์    กรรมการ 
     นายวิโรจน์   มโนพิโมกษ์     

๕) ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สัมมนา   มลูสาร 

 

ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และรายงานผลการดําเนินการต่อ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๕ ได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา และได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง 
นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจ-ธรรม ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
- การแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 
 
 

   มติท่ีประชมุ :  รับทราบ  
 
 



 
 
 

- ๒๔ -

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระลบั จํานวน ๑ เรื่อง      

      ๖.๑.๑ การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒ ) 
   - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเปน็วาระลับ- 
 

มติท่ีประชุม:เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

๖ .๒แจ้ งผลการดํ า เนิ นการตามมติ ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริหาร        
มหาวิทยาลัยฯ กรณีการขออนุมัติคืนสถานภาพและขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๒ ราย คือ นายชัยสิทธ์ิ ทองคํา และ นายเก่งกาจ             
ต้นทองคํา  
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นํา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ กรณีนายชัยสิทธ์ิ ทองคํา 
(๔๘๒๐๔๐๐๐๓๕) และนายเก่งกาจ ต้นทองคํา (๔๘๒๐๔๐๐๐๘๕) ซึ่งเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๘ ใน
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ  ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา ขาด
สถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิน ๒ ปีการศึกษา และหากขยายระเวลา
การศึกษาให้ก็จะศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนด โดยที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติทั้งการขอคืนสถานภาพ
นักศึกษาและขยายระยะเวลาศึกษาให้กับนักศึกษาทั้ง ๒ ราย  และได้มอบให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
สรุปเรื่องนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้มีการชะลอการรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ได้มีมติอนุมัติ
ให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓  เนื่องจาก
หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาเข้าศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์               
การประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย           
การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓.๑ -๓.๓  



 
 
 

- ๒๕ -

ในการนี้ จึงขอหารือเกี่ยวกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มอบให้สํานักบริหารบัณฑิตศึกษา สรุปเรื่องเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์                 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้รับ
อนุมัติให้ปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอหารือการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กรณีการขอ
อนุมัติคืนสถานภาพและขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๒ ราย  
คือ นายชัยสิทธ์ิ  ทองคํา และ นายเก่งกาจ  ต้นทองคํา  
 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

  ๖.๓  ขออนุมัติใช้กองทุนสํารองคณะเกษตรศาสตร์เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(ค่าไฟฟ้า) ประจําเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕  
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์มีภาระต้อง
เบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าประจําเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๖๗๗,๖๑๒.๐๗ บาท 
(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) และมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมี
ความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินกองทุนสํารองของคณะเพื่อเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า  
หลักการ/หลักแนวคิด 

๑) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ เห็นชอบให้คณะนําเงินกองทุน เงินผลประโยชน์ หรือเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษามา
ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า 

๒) มติการประชุมกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนส่งเสิมและพัฒนาการผลติบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ (กองทุน
สํารอง) เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (กระแสไฟฟ้า) ดังนี้ 
   

ลําดับที ่ ค่ากระแสไฟฟา้เดือน วงเงิน (บาท) 
๑ มิถุนายน   ๒๕๕๕ ๒๘๔,๘๗๖.๔๑ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๓๙๒,๗๓๕.๖๖ 

๓ สิงหาคม   ๒๕๕๕ รายจ่ายจริงตามที่เรียกเก็บ 

๔ กันยายน  ๒๕๕๕ รายจ่ายจริงตามที่เรียกเก็บ 
 

 



 
 
 

- ๒๖ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. ขอความเห็นชอบใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อ
เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๕ 
  ๒. หากเห็นชอบจักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

๖.๔ พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์          
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  นํ า เสนอที่ประ ชุมเพื่ อทราบ  ตามบันทึกข้อความ ท่ี                    
ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๕๔๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้ง
การเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ “มหัศจรรย์
สายน้ํา” ประจําปี ๒๕๕๕  ระหว่าง วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบและยินดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

        - ประธานพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

 

  ๖.๕  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕           
รอบ ๓ เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕)  
  - ถอนเรื่อง - 
 
 
 

  ๖.๖ แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยวาระการ
ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆได้ครบกําหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนี้ 



 
 
 

- ๒๗ -

๑. นายธีระพล   บันสิท ธ์ิ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ชุมชนสัมพันธ์ 

๒ .  นายอุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง                 
รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๓.  นางสาวธนพรรณ  ธานี  ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา  ตํ าแหน่ ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔.  นางสาวจุฑามาศ จิตต์เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา  

๕. นายตรีเนตร  สาระพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๖. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๗. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๘.  นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
   
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 

  ๖.๗ แผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตมุกดาหารใหม่ โดยให้การดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหารและอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
(รายละเอียดตามแผนการรับนักศึกษา หน่วยการจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖)  เพื่อให้การดําเนินการรับนักศึกษาของหน่วยการจัดการเรียนการสอนมุกดาหาร  เป็นไปตามแนวทาง
ดังกล่าว  หน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร  จึงได้เสนอแผนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และบริหารศาสตร์  เพื่อบรรจุแผนการรับนักศึกษาของทั้งสองคณะ
ดังกล่าว และจัดการประชุมร่วมกับคณะทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยท่ีประชุมมีมติให้หน่วย



 
 
 

- ๒๘ -

จัดการเรียนการสอนมุกดาหารปรับแผนการรับนักศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเสนอ
แผนการรับนักศึกษา  เพื่อขอความเห็นชอบจากทั้งสองคณะ เมื่อทั้งสองคณะดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบ
แผนการรับนักศึกษาของหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหารแล้ว  จึงได้จัดส่งแผนการรับนักศึกษา
มาที่งานรับเข้า  กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา จึงได้เสนอแผนการรับนักศึกษาดังกล่าวมายังกอง
แผนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษา  หน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัด
มุกดาหาร   
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัด
มุกดาหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 
 

   ๖.๘ ขออนุมัติกําหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์    
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อ้างถึงมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” เพื่อให้การดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเอกลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและความชัดเจนยิ่งขึ้นในด้านพื้นที่ 
การดําเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้กําหนดเอกลักษณ์ คือ “ภูมิปัญญาแห่งอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขง” จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
  - พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนํากลับไปพิจารณาปรับการกําหนด 
อัตลักษณ์อีกครั้งและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้        
กองแผนงานทําหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน  เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๘.๐๐  น. 






