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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1 การเปดรับนักศึกษาใหมและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ  การเปดรับนักศึกษาใหมและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือสภามหาวิทยาลัยใหกําชับการดําเนินงานของทุก
คณะวิชาในเรื่องการเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม   ซ่ึงการเปดรับนักศึกษาใหมไมสามารถกระทําไดหาก
ไมไดรับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ซ่ึงในกรณีของมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอง
ดําเนินการจํานวน  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรพยาบาลศาสตร  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรและหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ทั้งนี้สําหรับคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
นอกจากจะตองดําเนินการในเรื่องการนําเสนอหลักสูตรใหมแลว  อีกประการที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึง ปจจุบันยังอยูในขั้นตอนการรอการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเห็นชอบ
แผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  เพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา   

ดังนั้นจึงขอใหอธิการบดีฝายวิชาการ พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
1 .ขอใหกํ าชับและชี้ แจงรายละ เอี ยดขั้ นตอนการดํ า เนินการใหทั้ งสองหลักสูตร                   

คือ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร  ใหพิจารณาดําเนินการจัดทํารายละเอียดอยาง
เรงดวนเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบตอไป     

2. ขอใหชวยกํากับดูแลการดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ                   
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   เมื่อการดําเนินการตางๆแลวเสร็จ ใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 2/2553         
เมื่อวันอังคารที่  2  กุมภาพันธ  2553 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  2/2553    เมื่อวันอังคารที่  2   กุมภาพันธ  2553    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานฯ   ดังนี้ 

รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  4.3       
 หนาที่  5   
บรรทัดที่  28-29    
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม
สําหรับนักศึกษาใหม  และเห็นควร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
ดังกลาว  โดยในเบื้องตนขอใหพิจารณา
จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด   
ของกองบริการการศึกษากอน 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม
การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  และเห็นควร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกลาว  โดยใน
เบื้องตนขอใหพิจารณาจากงบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนเงินรับฝากที่ไดรับจากการดําเนินการ
รับเขาศึกษาสําหรับปการศึกษา  2553 

ระเบียบวาระที่    6.4    
หนาที่  10   บรรทัดที่  26    
 
 

 

 
 

มกราคม 2553 และจากคําแนะนําของ   
คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ในการ
ประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2553)    ดังนี้ 

มกราคม  2553   และจากคําแนะนําของคณะกรรมการ
ดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุมเม่ือวันที่  1  กุมภาพันธ  2553  ดังนี้ 

 

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานความคืบหนาการปรับโครงสรางหนี้หอพักนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  รายงานความคืบหนาการปรับ
โครงสรางหนี้หอพักนักศึกษา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 9/2552                   
ในวันอังคารที่  6  ตุลาคม  2552   โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการปรับโครงสรางหนี้หอพักนักศึกษา  
และรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดรายงานรายละเอียดและขอเท็จจริงตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ                  
คร้ังที่  7/2552  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2552  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวน
ที่เกี่ยวของ  นั้น 

ในการนี้  จึงขอรายงานความคืบหนาการปรับโครงสรางหนี้และผลการดําเนินงานตามมติ              
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
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รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน  ไดรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและขออนุมัติตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป   โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบให
ดําเนินการเจรจารวม  3  ฝาย คือ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บริษัทกําจรกิจกอสรางและธนาคารกรุงไทย จํากัด   

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย สินและสิทธิประโยชน                   
ไดดําเนินการประชุมหารือรวมระหวางบริษัทกําจรกิจกอสรางและธนาคารกรุงไทยจํากัด  เมื่อวันพุธที่ 10 
กุมภาพันธ   2553  โดยที่ประชุมไดสรุปจํานวนหนี้คงคางที่มหาวิทยาลัยตองจายใหกับบริษัทกําจรกิจกอสราง 
เปนเงินจํานวน  263,000,000  บาท (สองรอยหกสิบสามลานบาท)  ซ่ึงในรายละเอียดการคิดคํานวณระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยการผอนจาย นั้น  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  จักไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสนอให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบและจะนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

3.2 การรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนา              

ในการประสานการรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2553  ในวันที่  2  
กุมภาพันธ  2553    โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ   ทําหนังสือสอบถาม
ถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม
สามารถรวมสนับสนุนทุนวิจัยได    วาจะถูกตัดสิทธิไมไดรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก สกว. หรือไม
นั้น   โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว  และไดประสานขอ
ทราบคําตอบจาก สกว. ทางโทรศัพท  เบื้องตน สกว. แจงวาไดดําเนินการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  เชนเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงขณะนี้กําลังรอการตอบกลับจากสถาบันอื่นๆ  อยูและเมื่อรวบรวมขอมูลได
ครบถวนแลว  จักนําเสนอคณะกรรมการบริหารของ สกว. พิจารณาแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัย                  
และตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยตอไป  
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบและยืนยันความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน          

การประชุมคร้ังท่ี  2/2553  เม่ือวันอังคารที่  2  กุมภาพันธ  2553  ท้ังนี้ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนําเสนอตอท่ีประชุมในคราวตอไป 
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3.3 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2552  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  เมื่อวันที่  16  
กรกฎาคม  2552  เพื่อใชเปนการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา 

วัตถุประสงคของประกาศดังกลาว  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
หลักการ/แนวคิด 

หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เปนเปาหมายของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิชาตางๆ  ตองเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามที่กําหนด  และตองครอบคลุมอยางนอย  5  ดาน
ไดแก 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2. ดานความรู 
3. ดานทักษะปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 
6. ดานทักษะพิสัย  (สําหรับหลักสูตรที่เนนทักษะทางปฏิบัติ) 

การดําเนินงานตามกรอบนี้  มีผลบังคับใชกับหลักสูตรใหมและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
ตั้งแตปการศึกษา  2553  เปนตนไป   สําหรับหลักสูตรที่เปดดําเนินการอยูแลวตองปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับประกาศนี้  ภายในปการศึกษา  2555    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 -  ขออนุมัติแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยแจงเวียนใหผูเกี่ยวของทราบและถือ
ปฏิบัติตอไป     

 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแกไข

เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะและขอใหพิจารณาจัดทําตารางเวลาการกําหนดปฏิทินและขั้นตอนการนําเสนอ
หลักสูตร  เพื่อใหคณะ/สํานัก  รับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ  
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3.4 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุย
ประจําตําแหนง  พ.ศ.  2553 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  พ.ศ. 2553  ตามมาตรา  49  
วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  กําหนดใหครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไขอยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งในมาตรา  5  บทกําหนดโทษ  มาตรา  50  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  
เครื่องแบบ  หรือเครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัย  โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย
ประการใดๆ   ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือน  ปรับไมเกิน  5  หมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

จากขอมูลดังกลาวมาขางตน จึงสมควรกําหนดเปน“ ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย

การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  พ.ศ.  2553 ” ตามวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อใหบัณฑิต  บุคลากร  ผูบริหาร  คณาจารย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เขาใจ
ถูกตองในเรื่องการใชครุยและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยยังไมเคยตราขอบังคับที่เกี่ยวของ
นี้มากอน 

ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตร  ไดเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา  ในการประชุม
คร้ังที่ 11/2552  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552  ซ่ึงไดแกไขเรียบรอยแลว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  ขออนุมัติรางขอบังคับเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับและเพื่อแจงเวียนใหผูเกี่ยวของ
ทราบและถือปฏิบัติตอไป   
 

มติท่ีประชุม  :ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแกไขเพิ่มเติม

ตามขอเสนอแนะและขอใหแจงเวียนคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

3.5 รายงานการประชุมรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝายบริหารกับคณบดีคณะในกํากับ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานการประชุมรวมกันระหวาง          

รองอธิการบดีฝายบริหารกับคณบดีคณะในกํากับ  คร้ังที่  1/2553  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ  2553  สืบเนื่องจาก
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2553  ระเบียบวาระ  2.4.7  โดยที่ประชุมมีมติใหมีการปรับแกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมโดยแยกการจัดทํารางขอบังคับคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปใน  2  
ลักษณะคือ 
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1. หนวยงานที่บริหารจัดการภายในกํากับของมหาวิทยาลัย 

2. หนวยงานที่กอใหเกิดรายได 
โดยนําสรุปผลการประชุมของคณะผูบริหารคณะ/วิทยาลัยในกํากับ  ที่มีการประชุมหารือใน

เร่ืองดังกลาว  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ  2553  เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการหารือโดยสรุปประเด็นดังนี้ 
1.  หลักการหรือแนวความคิดของผูบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคณะในกํากับ/วิทยาลยัในกาํกบั  

ที่เปนสวนงานภายใน  ในประเด็นโครงสรางองคการและการจัดองคกร  อํานาจหนาที่  องคประกอบ 

2.  หลักการบริหารจะใหเปนคณะ/หนวยงานในกํากับหรือเปนหนวยงานหรือหนวยงานใต
บังคับบัญชา 

3.  ประเด็นเรื่องกฎเกณฑเร่ืองเงินรายไดและพัสดุ 
4.  เห็นควรใหปรับปรุงขอบังคับที่มีอยูแลวเปนขอบังคับกลางขึ้นมาใชรวมกันโดยหลักการมี

สวนรวม  โดยใหคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบโครงสรางองคการ  การบริหารองคกร  เพื่อทํา
ความเขาใจรวมกันตั้งแตตน 

5.  การจัดทํารางขอบังคับคณะ/วิทยาลัยในกํากับที่เปนสวนงานของมหาวิทยาลัยถือเปน
ตนแบบหรือ  การนํารองในการออกนอกระบบราชการ  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ   

ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการ  จึงกําหนดการประชุมหารือรวมกัน
ถึงแนวทาง  การบริหารคณะในกํากับ  ในวันที่  25  กุมภาพันธ  2553  โดยที่ประชุมใหความเห็นวาแนวทางการ
บริหารคณะในกํากับนั้น  ตองมีความชัดเจนวา  มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย  มีแนวทางการบริหารงานคณะ
ในกํากับอยางไร    จะใหมีการบริหารงานคณะทั้งสวนบุคลากรและการเงินและพัสดุในรูปแบบเดียวกันกับคณะ
ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา (สวนราชการ)  หรือใหมีการบริหารเชิงสวนงานในกํากับเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับในอนาคต 

  ที่ประชุมมีมติใหมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอทราบความชัดเจนในการบริหารคณะ
ในกํากับ   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

ประธานที่ประชุม  มีขอเสนอแนะโดยขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารนําเสนอขอสรุปการหารือ
ระหวางรองอธิการบดีฝายบริหารและคณบดีคณะในกํากับ     ตามมติท่ีประชุมฯ  คร้ังท่ี 1/2553  เม่ือวันท่ี  25  
กุมภาพันธ  2553   และขอใหนัดประชุมหารืออีกคร้ังเพื่อใหไดตนแบบในการบริหาร  ในเรื่องงานบุคคล  การเงิน
และพัสดุ  เพื่อเปนขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ  สรุปการประชุมรวมระหวางรองอธิการบดีฝายบริหารและคณบดี                   

คณะ ในกํากับของมหาวิทยาลัยและขอใหคณะในกํากับรวมกันกําหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารคณะใน
กํากับตามความเหมาะสมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและใหคําแนะนําตอไป     
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 การขอแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การขอแกไขเพิ่มเติมพระราช

กฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  9/2552   
เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2552  ไดอนุมัติการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม และยังไมมีช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2552  
หลักการ/แนวคิด 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2552  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เลม  126  ตอนท่ี 64  ก  วันที่  4  กันยายน  2552  ซ่ึงมีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศแลว                
และตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา   อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   ครุยวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ   และครุยประจําตําแหนงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหเสนอรางพระราชกฤษฎีกา   กรณีจัดทําหลักสูตรใหมที่มี ช่ือตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  2549 แลว  ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่
ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนําไปใชในการจดัทาํ
รางพระราชกฤษฎีกา 
 งานพัฒนาหลักสูตร   ไดตรวจสอบแลว  หลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาปริญญาถูกตองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  2549  แลว จึงเห็นสมควรจัดทําแกไขเพิ่มชื่อ
ปริญญาทั้งสองในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย  เพื่อมิใหกําหนดวันบังคับใชยอนหลังบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร  และทําใหบัณฑิตมีสิทธิใชครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ   
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-   ขอเพิ่มเติมแกไข  พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทย
ฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ....)  พ.ศ. .....โดยเพิ่มชื่อ
สาขาและตองเรียงลําดับตัวอักษร  ในมาตรา  3  ไดแก  สาขาพยาบาลศาสตรแทรกเปนลําดับที่  5  และสาขา
สถาปตยกรรมศาสตรในลําดับที่  13  การแกไขนี้  เปนการแกไขเพิ่มเติมชื่อปริญญาโดยคงชื่อปริญญาเดิมที่ผาน
การดําเนินการแลวไว  และแทรกชื่อสาขาใหม  รวมสาขาที่จะประกาศในรางพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมนี้  
จํานวนทั้งสิ้น  14  สาขา 

ทั้งนี้  มีช่ือปริญญาดานวิทยาศาสตรหรือศิลปศาสตร  ที่มีหลักสูตรอยูตางคณะ แตมีช่ือขามสาขาในคณะ  
มีจํานวน  3  คณะ ไดแก  คณะเภสัชศาสตร  มีการใชช่ือปริญญาดานวิทยาศาสตร  จํานวน  1  หลักสูตร            
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คณะบริหารศาสตร  มีการใชช่ือปริญญาดานศิลปศาสตร จํานวน  1  หลักสูตร  คณะเกษตรศาสตร  ใชช่ือ
ปริญญาดานวิทยาศาสตร   เนื่องจากเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนไปตามลักษณะของสาขา/
ศาสตร    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 

4.2   การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี  พ.ศ.  2553   

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  จากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  หมวด  4  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ  ขอ  48  กําหนดให
มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญา
นั้น  ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  หรือผูดํารงตําแหนงตางๆ  ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมิได   ช้ัน  สาขาของปริญญาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ไดกําหนด ขั้น 
สาขาวิชาและคุณสมบัติไวแลว  ดังนั้น  ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
สมควรแกปริญญา  โดยเปนผูที่มีผลงานทางวิชาการดีเดน ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  หรือเปน
ผูทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย  ประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยาง
ใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 

การดําเนินงานที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาแดพระบรมวงศานุวงศ  จํานวน  5  สาขาวิชา และมอบ

ปริญญากิตติมศักดิ์แดผูนําประเทศและบุคคลทั่วไปจํานวน  13  ราย 

           คณะกรรมการเลือกสรร  ป  2547  ไดกําหนดแนวทางและเกณฑการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  ไวดังนี้ 
1.  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ควรเสนอขออนุมัติปริญญาในระดับบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ หรือ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะไดรับ 

2.  สําหรับผูมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป  หรือไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก
สถาบันที่ผานการรับรอง  ใหเสนอขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะไดรับ 

3.  คณะและมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเดนในสาขาวิชา หรือที่ใหการอุดหนุน
ชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยดวย 

4.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  โดยไมควรอนุมัติใหเกินจํานวนคณะ
ที่มีอยูและในแตละคณะไมควรเกิน  2  คน  ที่จะเขารับในแตละป  หากในปใดผูไดรับการอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์เล่ือนการเขารับใหเล่ือนผูไดรับอนุมัติคร้ังหลังใหรับในปถัดไป 
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คณะกรรมการเลือกสรร  ป  2552  เสนอขอใหปรับปรุงขอความเพื่อความเขาใจใหตรงกันและ
ใชเปนแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ “ …… หรือเปนผูที่ใชวิชาการทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย  

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป ” 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่7/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน  
2551  มีมติใหฝายเลขานุการ (งานพัฒนาหลักสูตร) ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําปฏิทินการเสนอชื่อ และแจงใหคณะทราบและถือปฏิบัติ 
2. ขอใหพิจารณาแตงตั้งผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเปนกรรมการชุดเดียวกัน  
3. ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับในบทบาทหนาที่ของกรรมการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- เสนอขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคณะกรรมการเลือกสรร                   

จํานวน 4-7 คน    ดังนี้ 
         โครงสรางคณะกรรมการเลือกสรร (ตามขอบังคับ  พ.ศ.  2539  ขอ 7.1 ) ประกอบดวย 

 1)  อธิการบดี    ประธาน 

 2)  ประธานสภาอาจารย  กรรมการ 

 3)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่  กรรมการบริหารกําหนดและ
แตงตั้งเปนปๆ  ไป  จํานวน  ไมนอยกวา  4  คน  ไมเกิน  7  คน                           
 4)   รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการ 

  4.1  เสนอขอความเห็นชอบปฏิทนิการเสนอขออนุมัติปริญญา  ป  2553 

  4.2  เสนอขอใหพิจารณาแตงตั้งผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเปนกรรมการชุดเดียวกัน 

  4.3  เสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานเปนคาตอบแทน   
 ทั้งนี้  ในมติขอที่  3  ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับในบทบาทหนาที่คณะกรรมการ  อยูใน
ระหวางการศึกษารวบรวมขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเสนอขอแกไข  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
                      1.   นายนิกร  วีสเพ็ญ    (ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
                      2.   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
     3.   คณบดีคณะศิลปศาสตร 
     4.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
          5.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
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4.3  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553 รางวัลรัตโนบล  
หมายถึงรางวัลเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนดีเดน
ตอมหาวิทยาลัย   ทั้งทางดานวิชาการ  การสนับสนุนสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เชิงกายภาพและการพัฒนาบุคลากร  หรือการสนับสนุนดานการเงินแกมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดจัดทํา
รางวัลรัตโนบลในลักษณะ “ โลรัตโนบล ”  เพื่อประกาศเกียรติคุณและทําพิธีมอบโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 

1. คุณสมบัติตามระเบียบวาดวยการใหรางวัล  “รัตโนบล” พ.ศ.  2539 
                        1.1   เปนผูทําคุณประโยชนดีเดนทางวิชาการตอมหาวิทยาลัย หรือ 

                               1.2   เปนผูสนับสนุนและสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย  ทั้งในดานการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เชิงกายภาพและการพัฒนาบุคลากร หรือ 

                        1.3   เปนผูที่ใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกมหาวิทยาลัย   
2. การดําเนินการที่ผานมา 

สภามหาวิทยาลัยเห็นวา  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  จึงใหคณะกรรมการชุด
ดังกลาว ชวยพิจารณาคุณสมบัติผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเสนอตอที่ประชุมผูบริหารกลั่นกรองเพื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย  ตั้งแตป  พ.ศ.  2539 -2550  มหาวิทยาลัยไดมอบรางวัลรัตโนบลไปแลวจํานวน 19  ราย   

3. ขอเสนอแนะแนวทางการพิจารณาใหรางวัลรัตโนบล 
เพื่อใหรางวัล “รัตโนบล” มีคุณคาและไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้น  ทั้งในประชาคมของ

มหาวิทยาลัยและชุมชน  สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการฯ  ป  2550    จึงเสนอใหเพิ่มเติมแนวทางใน
การพิจารณาการใหรางวัลรัตโนบล  ตามระเบียบวาดวยการใหโลรัตโนบล  พ.ศ.  2539  ในประเด็นดังตอไปนี้  

3.1  คุณสมบัติของผูสมควรไดรับโลรัตโนบล  ควรเปดกวางใหกับผูทําคุณประโยชนตอ
สาธารณะชุมชน และสังคมที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

 3.2  ผูมีสิทธิ์ เสนอชื่อ  ควรใหคณะกรรมการบริหารและประธานสงเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เสนอชื่อได    

 3.3    กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการเลือกสรรฯ 
ใหชัดเจน  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตรเปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  -  เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาคณะกรรมการเลือกสรรเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการเลือกสรร 
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคณุวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  ดังนี ้
1. นายนิกร  วีสเพ็ญ      (ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  4.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  5.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
 
 
 
 

4.4  การขอเสนอรางกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
       ประจําปการศึกษา  2552    

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอเสนอรางกําหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา  2552   ดวยในปการศึกษา  2552  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตจากคณะตางๆ  ประมาณ  
3,000  คน  เพื่อขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระมหากรุณาธิคุณขอรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่อเปนสิริ
มงคลแกเหลาบัณฑิตใหม  ตลอดจนคณาจารย  ขาราชการ  นักศึกษา และพสกนิกรในจังหวัดอุบลราชธานี 

ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตองทําหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการ  พระบรมมหาราชวัง  
เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนธันวาคม  
2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นการเสนอเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณารางกาํหนดการและเพิ่มเติมกจิกรรมเพื่อขอพระราชทาน 
2. พิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบการเตรียมงาน (ฝายประสานงานและอํานวยการ) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   

 
 

4.5  รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552  (รอบ  8  เดือน) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552  (รอบ  8  เดือน)สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 งานประกันคุณภาพฯ ไดนําเสนอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2552 เพื่อรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพรอบ 4 เดือน  ซ่ึงพบวาการ
รายงานขอมูลรอบดังกลาวหลายหนวยงานยังไมมีการรายงานขอมูล   
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 ดังนั้นจึงขอเสนอผลการดําเนินงาน รอบ 8 เดือน (ผลงานระหวางวันที่ 1 มิ.ย. 2552 – วันที่ 17 ก.พ. 
2553)  ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ไดคาคะแนน 2.08 คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซ่ึงอยูใน “ ระดับดี ”    

แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  
ระดับมหาวิทยาลัยคณะ/สํานัก 

0

1

2

3

ป 50 1.99 2.39 2.08 1.97 2.72 2.24 1.56 1.8 1.81 1.8 1.21 2.95 1.26

ป 51 2.46 2.68 2.42 2.6 2.78 2.56 2.16 2.21 2.23 2.08 1.58 2.89 1.65

ป 52 2.08 2.12 1.88 0.94 1.87 2.41 1.25 0.20 1.97 1.56 0.37 0.00 0.00

ม.อบ. เภสัช แพทย วิทย ว ิศวะ เกษตร บริหาร
ศ.

ประยุก
ศิลปฯ นิติฯ รัฐฯ

สน.

วิทยฯ

สน.

คอมฯ

 
                หมายเหตุ – คํานวณเฉพาะขอมูลที่มีผลการดําเนินงาน (ขอมูล ณ 17 ก.พ.53)      
            จากแผนภูมิที่ 1 คณะที่มีคาคะแนนผลการดําเนินงานมากที่สุด  คือ คณะเกษตรศาสตร  (2.41 คะแนน ) 
รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร ( 2.12   คะแนน ) ทั้งนี้จํานวนตัวบงชี้ที่นํามาคํานวณเฉพาะตัวบงชี้ที่มีขอมูลผล
การดําเนินงานในการดําเนินงานรอบ 8 เดือน   สําหรับคณะ/สํานักอื่นๆ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 
(1.51-2.00 คะแนน ) 

                 ในการนี้งานประกันคุณภาพไดจัดใหมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณะ/สํานัก กับหนวยงานที่รับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 9 องคประกอบ
ระหวางวันที่ 9 – 25 กุมภาพันธ 2553 โดยมีประเด็นที่สําคัญที่พบการประชุม  โดยเฉพาะในองคประกอบที่ 4 
การวิจัย  ดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  
องคประกอบที่ 4  การวิจัย   

0

1

2

3

ป 50 2.71 2.71 2.86 2.43 2.86 2.71 1.86 1.29 1.43 1.29 0.4

ป 51 2.57 2.57 2.57 2.57 2.86 3 1.57 1.57 1.57 1.57 1.14

ป 52 2.57 2.28 2.42 2.4 2.85 3 1.28 0.8 1.42 1.42 0.8

ม.อบ. เภสัช แพทย วิทย วิศวะ เกษตร บริหาร ศ.ประยุกต ศิลปฯ นิติฯ รัฐฯ

 

 จากแผนภูมิที่  2   พบวา  
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1. ขอมูลในผลการดําเนินงานดานการวิจัย เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเชน 
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร   งบประมาณในการทําวิจัย จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย เปนตน  
มีจํานวนลดลงและต่ํากวาเกณฑในบางคณะ  

2. กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 5  คณะ ไดแก  คณะบริหารศาสตร  
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  คณะนิติศาสตร  คณะศิลปศาสตรและคณะรัฐศาสตร ผลงานต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพดาน
การวิจัยในรายคณะซึ่งจะสงตอการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

2. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมไดขอความรวมมือจากคณะในการกํากับและ

ติดตามการดําเนินงานภายใน   ใหสามารถรายงานขอมูลตามองคประกอบและตัวชี้วัดอยางครบถวน   
 

4.6  (ราง) แผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี  ประจําป  2553    
-  ขอถอนเรื่อง   

 
 

4.7  คาธรรมเนียมการศึกษา  คณะรฐัศาสตร  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคาธรรมเนียมการศึกษา                   

คณะรัฐศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ตามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และไดเปดการเรียนการสอน  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน  (อบต.) รุนที่  1  หลักสูตร  3  ป  ในปการศึกษา  
2549  และไดกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราแบบเหมาจาย  33,000  บาท/ปการศึกษา               
โดยนักศึกษาสามารถเบิกคาใชจายจากหนวยงานตนสังกัดไดตลอดหลักสูตร (3 ป)  หากนักศึกษาไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดทันตามที่หลักสูตรกําหนดนักศึกษาจะตองเปนผูออกคาใชจายเอง  ซ่ึงตอมาพบวายังมี
นักศึกษาบางสวนไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามที่หลักสูตรกําหนดและตองลงทะเบียนเรียนซ้ําในบาง
รายวิชา  ดังนั้น  คณะรัฐศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จึงไดพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษา  โดยมีมติเห็นควรใหปรับลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน
หลักสูตรที่กําหนด (3  ป) โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

จากเดิม 
 เรียกเก็บแบบเหมาจาย  ปการศึกษาละ  33,000  บาท  
  ใหม 
 1.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย    2,500  บาท  (เรียกเก็บครั้งเดียวจนสําเร็จการศึกษา)  
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 2.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3,000  บาท  (เรียกเก็บครั้งเดียวจนสําเร็จการศึกษา) 

 3.  คาลงทะเบียนเรียน  หนวยกิตละ  1,000  บาท 
 ทั้งนี้  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตาม ขอ 1  และ ขอ  2  ใหเรียกเก็บในครั้งแรกที่นักศึกษาทํา
การลงทะเบียนเรียน  และครั้งตอไปใหเรียกเก็บเฉพาะคาหนวยกิต 
หลักการ/หลักแนวคิด 
 ตามที่คณะรัฐศาสตร  ไดเปดการเรียนการสอน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน (อบต.) รุนที่  1  หลักสูตร  3  ป (โครงการความรวมมือทางวิชาการ  ระหวางกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  โดยไดกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราแบบ
เหมาจาย  33,000  บาท/ปการศึกษา  ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษาเปนผูสนับสนุนคาใชจายไดตลอด
หลักสูตร (3 ป)  โดยมีเงื่อนไข  หากนักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามที่หลักสูตรกําหนดนักศึกษา
จะตองเปนผูออกคาใชจายเอง  คณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จึงไดพิจารณาทบทวน
คาธรรมเนียมการศึกษาและมีมติรับรองการคิดคํานวณคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําบาง
รายวิชา  ในการประชุมครั้งที่  4/2552  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2552  โดยใหเรียกเก็บคาหนวยกิตเสมือนกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  โครงการพิเศษ  คือหนวยกิตละ  1,000  บท  ซ่ึงคณะไดเสนออธิการบดีเห็นชอบ
เรียบรอยแลว  และพรอมนี้  จึงขอใหพิจารณาคาบํารุงการศึกษา  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู    
ใหเรียกเก็บเปนคาบํารุงการศึกษา  2,500  บาท  และคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3,000  บาท 
คร้ังเดียว  โดยใหเรียกเก็บในภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียน(ปที่ 4)และภาคการศกึษาตอไป
ใหเรียกเก็บเฉพาะคาหนวยกิต  หนวยกิตละ 1,000  บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- เพื่อโปรอพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

จากเดิม 
 เรียกเก็บแบบเหมาจาย  ปการศึกษาละ  33,000  บาท 
  ใหม  
 1.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย    2,500  บาท  (เรียกเก็บครั้งเดียวจนสําเร็จการศึกษา)  
 2.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3,000  บาท  (เรียกเก็บครั้งเดียวจนสําเร็จการศึกษา) 
 3.  คาลงทะเบียนเรียน  หนวยกิตละ  1,000  บาท 
 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาการปกครองทองถิ่น (อบต.)  สําหรับผูท่ีศึกษาครบ  3  ป ตามกําหนดไว ให
ทุนการศึกษาแลว    แตยังไมสําเร็จการศึกษา    ใหจัดเก็บตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ 
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4.8  รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รางขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553   ตามที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล      
กองบริการการศึกษา  ไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ.  2553  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2552  โดยที่ประชุมมีมติเห็นวาเนื่องจากมี
รายละเอียดที่ตองปรับปรุง  รวมทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ปรับกระบวนทัศนเร่ืองมาตรฐาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย  และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการเรียน
การสอน  จึงขอใหนําไปปรับปรุงแกไขโดยกําหนดใหใชกับนักศึกษา  ปการศึกษา  2553  เปนตนไป  สวน           
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหา  เชน เร่ือง  I  และ F  การลงทะเบียนเรียนลาชา  ใหไปดําเนินการเพื่อใหเกิดผล
ในการปฏิบัติและนําเสนอผลการดําเนินงานตอไป  ซ่ึงหลังจากนั้นงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลได
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1.  นําเสนอเรื่องตอที่ประชุมงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2553  เมื่อวันที่  19  
มกราคม  2553  เพื่อพิจารณาแกไขตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เสนอ 

2. นําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  
พรหมบุญ)  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ  2553 

3.  แจงเวียนรับรองการแกไขตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุม
งานดานวิชาการ  เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ  2553  ซ่ึงที่ประชุมรับรองการแกไขเมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ  2553  

หลังจากที่ไดแกไขตามมติที่ประชุมและขอเสนอแนะจากกรรมการดานวิชาการและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาแลว  จึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
หลักการแนวคิด 
 สรุปเหตุผลในการปรับปรุงขอบังคับ  ดังนี้ 

1. เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548  
ในเรื่องระบบการจัดการศึกษา  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาโครงสรางหลักสูตร  คุณสมบัติของ
ผูเขาศึกษา  หนวยกิตการลงทะเบียน  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือเปดใหมเมื่ออางถึงขอบังคับฯ นี้จะไดรับ      
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

2. เพื่อใหสอดคลองกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสูระบบ  พ.ศ.  2545  ในเรื่องของคุณสมบัติของผูเทียบโอนและหลักเกณฑการเทียบความรู  ทําให
เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา  ผูเรียนลดคาใชจาย    มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชนทุก
ระดับไดมากขึ้น 

3. เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและเหมาะสม  เชน การปรับปรุง
คําหรือขอความใหกระชับ  เขาใจงาย  การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดหมวดขอบังคับใหอยูภายใต          
เรื่องเดียวกัน  การเพิ่มเติมบางขอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพจริงที่ดําเนินอยูและใหเหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ           
เพื่อความครอบคลุมในการปฏิบัติทั้งปจจุบันและอนาคต  เชน  การเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน                  
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หรือการเรียนขามสถาบัน  การโอนผลการเรียนแบบคิดเกรดของโครงการAP  การคืนสภาพนักศึกษา                   
การเพิกถอนปริญญา  การประกาศสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  การเพิ่มสัญลักษณเพื่อรองรับ            
การเทียบโอนแบบตางๆ  การจัดการศึกษาที่มีไดหลายรูปแบบ  เปนตน 

4. เพื่อใหเปนไปตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาแนะนํา  โดยไดแนะนําในเรื่อง              
การไมใหเกียรตินิยมสําหรับบางหลักสูตรที่สภาเห็นชอบ  และการปรับเกณฑของคาเกรดเฉลี่ยสะสมที่ควร
ได รับเกียรตินิยมอันดับ   1   ให สูงขึ้น   ซ่ึงได สํารวจแลวพบวามหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปน  3 .60                   
(จุฬาฯ,ขอนแกน,บูรพา)    จึงไดปรับเกณฑของคาเกรดเฉลี่ยสะสมที่ควรไดเกียรตินิยมอันดับ  1  ขึ้นจาก  3.50  
ขึ้นไป  เปน  3.60  ขึ้นไป  ซ่ึงหากตองการใหมีการใหเหรียญทองหรือรางวัลเรียนดีก็สามารถทําไดโดยใหทําเปน
ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 -  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษา  พิจารณาปรับแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
และขอใหแจงเวียนคณะกรรมการบริหารฯ  เพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 
 

4.9  การปรับโครงสรางภายในคณะศิลปศาสตร    
                               คณบดีคณะศิลปศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การปรับโครงสรางภายใน                 
คณะศิลปศาสตร  เมื่อมีการปรับสถานภาพและเปลี่ยนชื่อสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เปนคณะศิลปศาสตร  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2542  ไมมีการ
ระบุถึงสวนราชการภายในคณะ   และเมื่อมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เร่ืองการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2543  ในประกาศดังกลาว  ขอ  7  ใหมีสํานักงานเลขานุการในคณะศิลปศาสตร  
แตไมไดมีการกําหนดเกี่ยวกับภาควิชาตางๆ  ทําใหการบริหารภายใน  คณะศิลปศาสตร  ดําเนินการภายใต
ประกาศของคณะ 

จากการดําเนินงานที่ผานมา  คณะศิลปศาสตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา
ของคณะมาตามลําดับ  แตเมื่อวันที่  21  เมษายน  2551  คณะศิลปศาสตรไดรับบันทึกทวงติงจากโครงการจัดตั้ง
กองกฎหมายวา  การแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาไมเปนไปตามความในขอ  4  ขอ  6  และขอ  7  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานอื่นที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  พ.ศ.  2540    ทําใหการแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาของคณะ  ตองแตงตั้งเปนรักษา
ราชการมีระยะเวลาครั้งละ  6  เดือน  คณะศิลปศาสตรจึงตองการปรับโครงสรางภายในคณะใหมใหสอดคลอง
กับแนวทางการสรรหาหัวหนาสาขาวิชาตามที่กองกฎหมายไดทวงติงมา 
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หลักการและแนวคิด 
 เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะศิลปศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับสวน
ราชการอื่นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดจนทําใหคณะกรรมการประจําคณะและหัวหนาสาขาวิชา                   
มีสถานะที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 คณะศิลปศาสตรขอเสนอการปรับโครงสรางภายในคณะศิลปศาสตรมาเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา             
หากเห็นชอบจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
                         ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม   ใหปรับแกสํานักงานเลขานุการคณะ เปน  สํานักงานคณบดี
ท้ังนี้  เพื่อใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน   

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับโครงสรางภายในคณะศิลปศาสตรและขอใหนําเสนอตอท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป     
 
 

4.10  เสนอขอใหเลือกคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสตูร  ของสภามหาวิทยาลัย  เพิ่มเติม 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เสนอขอใหเลือกคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  เพิ่มเติม   ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย   ลงวันที่ 30 มกราคม 2552  
นั้น 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ   ไดรับหนังสือขอลาออกจากคณะกรรมการลําดับที่  14                 
รศ.สถาพร  โภคา  เนื่องจากมีภาระในตําแหนงบริหารและภาระงานสอน   จนไมสามารถเดินทางไปรวมประชุม
ได     อีกทั้งการมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวจะทําใหการทําหนาที่ปราศจากอิสระและเกิดความลําเอียงไดเพราะ      
มีสองสถานภาพ     อีกทั้งการมีตําแหนงหนาที่ดังกลาวจะทําใหการทําหนาที่ปราศจากอิสระและเกิดความลาํเอยีง
ไดเพราะมีสองสถานภาพ   ทั้งนี้  มีรายช่ือในกลุมสาขาดังกลาวที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดเคยเสนอ  
จํานวน  3   รายช่ือ   ดังนี้ 

1.  ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ตนสังกัด   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.  ศ.ชัย  จาตุรพิทักษกุล  ตนสังกัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3.  ศ.ธํารง  เปรมปรี  ตนสังกัด   มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา   
 -  เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ไดรับการพิจารณากลั่นกรองและ
ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่แตกตางหลากหลายจากทุกสาขา  จึงเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณากําหนดคณะกรรมการจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   
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จากรายชื่อเกา  หรือเสนอรายชื่อใหม  จํานวน 1 คน มีวาระการปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2553          

ถึงวันที่  29  มกราคม  2554  เพื่อฝายเลขานุการประสานและทาบทาม  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป 

                                            โดยประธานที่ประชุมเสนอชื่อศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ เปนคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองหลักสูตรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ในกลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  ในลําดับท่ี 1  และ 
ศาสตราจารยธํารง    เปรมปรี  ในลําดับตอไป  
 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสู การ เปนประชาคมอาเซียน                 
ในป   พ.ศ.  2558  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย                   
ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.  2558   สมาคมประชาชาติแหงอเชียตะวันออก
เฉียงใต  ไดกอตั้งเมื่อป  2510  และมีพัฒนาการที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงหลายดาน  เชน  ในป  2535                 
ผูนํารัฐบาลอาเซียนไดจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  และมีแนวคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอาเซียน  เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของอาเซียนโดยใชการศึกษาเปนกลไกในการสรางความเขาใจกันในหมูอาเซียน  และสงเสริม
ใหเกิดการเคลื่อนยายระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  ในกฎบัตรอาเซียน  กําหนดวาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดวยความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้นดานการศึกษา  การเรียนรูตลอดชีพ  และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   เพื่อเสริมสรางพลังประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาคมอาเซียน  ซ่ึงที่ประชุมมี
ความเห็นวาความรวมมือดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอาเซียน 

พัฒนาการตางๆ  ของอาเซียนมีผลกระทบตอการศึกษา  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เชน             
การเปดเสรีดานการคาและบริการในอาเซียน  ซ่ึงสงผลใหมีการจัดการศึกษาขามพรมแดนมากขึ้น  และอาเซียน
กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาในการทํางานของอาเซียน  จึงทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสําคัญและ
จําเปนในสภาพปจจุบันในอนาคต 

จากขอมูลดังกลาว  หลายประเทศในอาเซียนไดมีการเตรียมการและดําเนินการพัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย  เชนการสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษในระดับที่
ใชงานไดในชีวิตประจําวันใหมีอิสระในการเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาที่สาม  
การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษเปนตน  ดังนั้น  ประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศหนึ่งในอาเซียน  จึงมีความจําเปนตองเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการเปดเสรีดาน
การคาและบริการดานการศึกษา  ซ่ึงสงผลสําคัญตอการเคลื่อนยายกําลังคน  นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
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การเคลื่อนยายองคความรู  ภาษาและวัฒนธรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อผลิต
กําลังคนของประเทศใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน  
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

5.2 โครงการประชุมวิชาการ  มอบ.  วิจัย  ครั้งที่  4  
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการประชุม

วิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่  4   ตามที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดใหมีการประชุม
วิชาการ มอบ. วิจัย  คร้ังที่  4  ขึ้น ระหวางวันที่  9-10  สิงหาคม  2553   ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายใต
หัวขอ  “ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  ทั้งนี้  เพื่อแสดงใหเห็นถึงการนํา 
องคความรูหรือผลงานสิ่งประดิษฐใหมๆ  มาปรับใชในชีวิตประจําวันโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนหลักยึดแนวทางเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนผูที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  นอกจากนี้ ยังเปน
การสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของนักวิจัย  นักวิชาการ  นักศึกษาในสาขาตาง ๆ  อีกดวย  
โดยกําหนดกลุมการนําเสนอผลงานวิจัย   5  กลุม   ตามทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

กลุมวิจัย กลุมยอย 
การวิจัยสรางองคความรูเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน 
2) การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
3) อาหารและการเกษตร 
4) การเมืองการปกครองทองถ่ิน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1) พลังงานทางเลือก  พลังงานทดแทน 
2) วัสดุศาสตร 
3) ส่ิงประดิษฐเครื่องมือ  อุปกรณ 
4) การพัฒนาผลิตภัณฑและระบบการผลิต 
5) นวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

การเสริมสรางสุขภาวะและสิง่แวดลอมที่
นาอยู 

1) สมุนไพร 
2) อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
3) ชีวเวชศาสตร,พฤติกรรมสุขภาพและสาธารณสุข 
4) ระบบบริการสุขภาพ 
5) ระบาดวิทยาและการวิจัยทางคลินิก 
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กลุมวิจัย กลุมยอย 
การบูรณาการเพื่อสรางความสัมพันธอัน
ดีและพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขง 

1) กฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ 
2) มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
3) การจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิต 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางมูลฐาน 

 

กําหนดสงผลงานเขารวมประชุม 
สงบทคัดยอ (Abstract  Submission  deadline ) 16  เมษายน  2553 
แจงผลการพิจารณาบทคัดยอ (Notification  of  abstract) 30  เมษายน  2553 
สงบทคัดยอที่แกไขแลว (Resubmission  of  abstract) 10  พฤษภาคม  2553 
ลงทะเบียน (Early  registration) กอน  15  พฤษภาคม  2553 
ลงทะเบียนลาชา (Late  registration) หลัง  15  พฤษภาคม  2553 
สงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Full  paper  submission  deadline) 15  พฤษภาคม  2553  
แจงผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of full paper  
acceptance) 

หลัง  30  มิถุนายน  2553  

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

5.3 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ  2553  งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูชุมชน  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการติดตามผลการดํา เนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ   2553                   
งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูชุมชน  ตามที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  
กําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ ติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2553  : งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูชุมชน ”  ในวันอังคารที่  16  
กุมภาพันธ  2553  เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  หองประชุมศรีเมืองใหม  ช้ัน  3  อาคารเครือขายประสานงานวจิยั
และถายทอดเทคโนโลยี  ทั้งนี้  เพื่อใหผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ที่ผานมา  รวมถึง  เปดโอกาสใหผูที่มีสวนรวมในการดําเนินงานทั้งจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดแก  ผูบริหารและครูผูสอนจากโรงเรียนที่รวมโครงการ  ผูบริหาร
การศึกษาในสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการ จะไปศึกษาตอไป                 
ซ่ึงผลการจัดประชุมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ  โดยมีขอสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ) 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.4 ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการขอความรวมมือในการกํากับดูแล

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ตามที่มีกฎหมายกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษา  ทําใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น                   
แตมีสถาบันบางแห งทั้ งของภาครัฐและ เอกชนจัดการศึกษาไม เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา                   
เชน สภามหาวิทยาลัยยังไมอนุมัติหลักสูตร  การจัดการศึกษานอกพื้นที่ที่ตั้งไมไดมาตรฐาน  (มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีการจัดการศึกษาพื้นที่ตั้งหลักที่  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี ) การนําชื่ออาจารยมาโฆษณาเกิน
ความจริงหรือไมไดมีหนาที่ประจําหลักสูตร  (ฝายวิชาการจะตรวจสอบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามลักษณะนี้) 

กระทรวงศึกษาธิการ  ขอความรวมมือจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามประกาศของ
กระทรวงอยางเครงครัด  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอสถาบันและความเดือดรอนของประชาชน  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ) 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         
 

6.1    การกําหนดประเด็นเพื่อนํามาเปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  

ผูอํานวยการกองแผนงาน   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกําหนดประเด็นเพื่อนํามาเปด
โอกาสใหประชาชนมามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  จากมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  11/2552   เมื่อวันอังคารที่  1 ธันวาคม  2552  วาระที่ 4.9                   
เร่ืองคาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.  2553  ไดมอบหมายใหกองแผนงานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก  ในการประสานการดําเนินการให
เปนไปตามเกณฑตัวช้ีวัดที่  13  ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  และจากมติที่ประชุมหารือรวมกัน
ระหวางกองแผนงานและโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  ในวันอังคารที่  23  กุมภาพันธ  2553  ไดเสนอ
ให“ การติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูชุมชน ”  เปนประเด็นเพื่อนํามา
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

“ การติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู ชุมชน”                  
เปนกิจกรรมในโครงการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2553  โดยโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ลักษณะการ
ดําเนินกิจกรรม  มีการเปดโอกาสใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  หนวยงานภายนอก ประชาชน และผูมีสวน
ไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑ
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มาตรฐานของตัวช้ีวัดที่  13   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ใหความเห็นชอบกําหนดให “การติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูชุมชน ”  เปนประเด็นเพื่อนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   

- ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของตัวช้ีวัดที่  13   
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 

 
 

6.2    โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชมุชน 
 

ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชุมชน  สืบเนื่องจากที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศมีนโยบายที่จะกระจาย
ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูชุมชนตางๆ  ทั่วประเทศ  เพื่อลดชองวางในการเขาถึง  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อใหผูนําศาสนา  ผูนําทองถ่ิน  ชาวบานและเด็ก เยาวชนในทองถ่ิน
นั้นๆ  ไดนําความรูและเครื่องมือในศูนยการเรียนรู  ICT  ชุมชน ที่ทางกระทรวงฯ  ไดมอบใหไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  เพื่อพัฒนาความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยกระทรวงฯ จะมอบศูนย
การเรียนรู  ICT ชุมชน ใหแกชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการฝอบรมความรูดานเทคโนโลยีใหกับประชาชน  ตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  จึงมีความประสงคที่จะนําเสนอขอเสนอโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชุมชน  ซ่ึงประกอบดวย  5  กิจกรรมหลักคือ  (1)  กิจกกรรมเสริมสราง
ความสามารถดาน  ICT  สําหรับชุมชน  (2)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลศูนยการเรียนรู  ICT  ชุมชน  (3)  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมคนทํางานที่บานดวยส่ือ    ICT  (4) กิจกรรม  ICT  Camp  (5)  กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาความรูดาน ICT 

ในการดําเนินงานโครงการตามขอเสนอนี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดใหมีพันธมิตรทั้งจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
เอกชน  เพื่อใหการดําเนินงานในแตละภูมิภาคสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและไดรับผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ตัวอยางของพันธมิตร  อาทิ  มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปนตน  โดยมีหลักสูตรระยะ
ส้ันจํานวน  8  หลักสูตรในเบื้องตน  ดังนี้ 

หลักสูตรท่ี  1 : การใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  ระยะเวลาการอบรม 6-12  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  2 : การใชโปรแกรมชุดสํานักงาน (โปรแกรม  Office)  ระยเวลาอบรม  6  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  3 : การประกอบและการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ  ระยะเวลา  12  ช่ัวโมง  
หลักสูตรท่ี  4 : การปองกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย  ระยะเวลาการอบรม  12 -18  ช่ัวโมง 



    

 

 - 24 - 

หลักสูตรท่ี  5 : การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ระยะเวลาการอบรม  12-18  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  6 : การออกอบบกราฟกมัลติมีเดียเอนิเมชั่น  ระยะเวลาในการอบรม  12-30  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  7 : การสรางสื่อการเรียนรู (e-Book) ดวยโปรแกรม I love  Library ระยะเวลาการอบรม 6  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  8 : การออกแบบและพัฒนาบทเรียนในรูปแบบ e-Learning  ระยะเวลาในการอบรม 12-18  ช่ัวโมง 

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 -  ขอความเห็นชอบในการดําเนินงานตามกิจกรรมและจัดอบรมตามหลักสูตรขางตน   
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 
 
 
 

6.3   การจัดหอพักใหกบันักศึกษาที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดหอพักใหกับนักศึกษาที่

เขารวมโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   คร้ังที่  2/2553  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ  2553   ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม  ประจําปการสึกษา  2553  โดยใชงบประมาณ
สนับสนุนจากกองบริการการศึกษาในการดําเนินกิจกรรมนั้น    งานรับเขาศึกษา  กองบริการการศึกษาจึงขอ
รายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 

1.  การดําเนินการโครงการฯ  จัดในระหวางวันที่  17  เมษายน  - 7  พฤษภาคม  2553  จํานวน  
20  วัน  ที่อาคารเรียนรวม  4    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีลักษณะกิจกรรมที่จัดใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา  1421 001  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ I  (Preparative  English I) 3 (3-0-6) และรายวิชา  1421 002  
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  2  (Preparative  English  II) (3-0-6)  สําหรับนักศึกษามีคะแนน  GAT  (ภาษาอังกฤษ) 
หรือ  O-Net วิชาภาษาอังกฤษ  ต่ํากวา  5  คะแนนและระหวาง  6-25  คะแนน  ตามลําดับ  และมีการประเมินผล
การเรียนดวย S/U จํานวน  6  Section  (80 คน/ Section) รวมทั้งสิ้น  480  คน  สวนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร
อยูระหวางการพิจารณาของภาควิชา/คณะ 

2.  การจัดกิจกรรม/โครงการอื่นๆ  ของคณะที่สอดคลองและสนับสนุนการเตรียมความพรอม
ทางดานวิชาการของทุกคณะ  คณะสามารถดําเนินการดวยวิธีการ  งบประมาณและการบริหารจัดการในระดับ
คณะ  อยูระหวางการรวบรวมรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพื่อประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 

3.  การจัดหอพักใหกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ  
สืบเนื่องจากสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  แจงวาจะปดหอพักนักศึกษาเพื่อซอมบํารุงและทําความ
สะอาดเพื่อรองรับการจัดแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   คร้ังที่   29                   
ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหวางวันที่ 1 - 8  พฤษภาคม  2553 ไมสามารถรองรับการเขาพักของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการดังกลาวได   ซ่ึงกองบริการการศึกษาไดประสานสอบถามหอพักบอสส  เรสซิเดนซ  ตั้งอยูหนา
ประตู  3   ของมหาวิทยาลัยแลวสามารถจัดสรรที่พักเพื่อรองรับการเขาพักของนักศึกษาได จํานวน  480  คน  
(120  หอง)  โดยมีประมาณการคาใชจายดังนี้ 
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 3.1  กรณีพักนอกมหาวิทยาลัย  ประมาณการคาใชจายดังนี้ 
-  อัตรา  2,300  บาท/เดือน X 120  หอง  = 276,000  บาท  (คํานวณจาก  70 % ของราคา  3,000  

บาท/เดือน  =  2,100  บาท +  คาน้ําคาไฟ  200 / หอง  รวมเปน 2,300  บาท/หอง) 
  -  คาซักรีดผาปู/ผาหม (กรณียืมจากสวนราชการ)  จํานวน  50  บาท/คร้ัง X 120 บาท X  4  คร้ัง 
=  24,000  บาท   
  -  คาน้ํามันรถบัส  รับ-สง  จํานวน  500  บาท/วัน  X  20  วัน  =  10,000  บาท   
  รวมเปนเงิน  310,000  บาท   

  3.2  กรณีพักนอกมหาวิทยาลัย  แตใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการรับผิดชอบคาที่พัก
ดวยตนเอง  ประมาณการจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ   =   480   คน 
 จัดใหเขาพักตอหอง      =     4    คน 
 ดังนั้น  คิดคาใชจายดานที่พัก/คนประมาณ   = 625   บาท/คน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุนคาที่พักใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการเตรียมความ
พรอมทางดานวิชาการ  จํานวน  310,000  บาท 

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ  รับผิดชอบคาใชจายคาที่พัก
จํานวน 625  บาท โดยแจงรายละเอียดพรอมกับคาใชจายอื่นๆไดแก คาลงทะเบียนเรียน คาวัสดุ อุปกรณ  เปนตน   
 

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนักศึกษาที่สมัครใจเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ             

โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย   อ่ืนๆ    เชน   คาลงทะเบียน   คาวัสดุ-อุปกรณ  เปนตน                   
ท้ังนี้นักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการหาที่พัก  คาเดินทางและคาใชจายสวนตัว เอง   
  
 
 
 

6.4  รายงานการเจรจาความรวมมือ  ณ International Rice Research Institute(IRRI), University   
of Philippines at Los Banos (UPLB)และSoutheast Asian  Regional Center for Graduate 
Study and Research  in  Agriculture (SEARCA) ประเทศฟลิปปนส 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานการเจรจาความรวมมือ                   
ณ International Rice Research Institute(IRRI),University of Philippines at Los Banos(UPLB)และ 
SoutheastAsian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ประเทศ
ฟลิปปนส   ในวันที่  22 – 26  กุมภาพันธ  2553  โดยมี ผศ.ดร.ภัทรียา  วิสัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ,
รศ .ดร .วัชรพงษ  วัฒนกูล   คณบดีคณะเกษตรศาสตร ,รศ .ดร .วรพงษ   สุ ริยภัทร  ที่ป รึกษาคณบดี                   
คณะเกษตรศาสตร  ,ผศ.ดร.วสุ  อมฤตสุทธิ์ ,รศ.ดร.สุวัฒน  ธีระพงษธนากร,ผศ.สุรจิต  ภูภักดิ์,รศ.ดร.อดุลย  
อภินันทร และนางสาวอารียรัตน  ลุนผา  รวมเดินทางในครั้งนี้     
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สรุปผลการหารือเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมความรวมมือทางวิชาการดังนี้ 
1. International Rice Research Institute(IRRI)   

1.1 ความรวมมือดานการวิจัยดานขาวในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
1.2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยดานขาว 
1.3 การฝกอบรมระยะสั้นดานขาวในภูมิภาคลุมน้ําโขง  

2. University of Philippines at Los Banos (UPLB) 
2.1   จะมีการลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
2.2  พัฒนาความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรศาสตรใหกับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  รวมกับ  UPLB 
2.3   พัฒนาใหมีศูนยประสานงานของ SEARCAในการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรศาสตร

ใหกับภูมิภาคลุมน้ําโขง  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
3. SoutheastAsian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)   

3.1    ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  เมื่อวันที่  24   กุมภาพันธ  2552 

3.2  พัฒนาความรวมมือดานการพัฒนา /แลกเปลี่ยนบุคลากร  นักศึกษาและการวิจัย                   
ดานเกษตรศาสตร   

 

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

6.5  แนวทางการจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศ 
                                           คณบดีคณะศิลปศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แนวทางการจัดการเรียนการสอนดาน
ภาษาตางประเทศ  ตามที่คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการหารือรวมกันภายในคณะในเรื่องการจัดการเรียน              
การสอนภาษาตางประเทศ  กอปรกับไดตรวจสอบไปยังงานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษาและสอบถาม
เพิ่มเติมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในประเด็นดังกลาว  ซ่ึงพบวามิไดระบุใหจัดการเรียน             
การสอนเปนภาษาอังกฤษเทานั้น   และเนื่องจากปจจุบันมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดจัดใหมี
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เชน ภาษาจีน,ญ่ีปุน หรืออ่ืนๆ   
               โดยในเบื้องตน  ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศอื่นๆ  ได  โดยใหเปนอิสระกับผูเรียนตามความสนใจ แตตองเลือกเรียนอยางตอเนื่องและ
ใหครบตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไมต่ํากวา  12  หนวยกิตในภาษานั้นๆ  เพื่อใหสามารถนําความรูดานภาษาที่
เลือกไปใชประโยชนไดตอไปในอนาคต    






