
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่   ๕  เมษายน   ๒๕๕๔   เวลา ๑๑.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

     
    ผู้มาประชุม 
 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาและรักษาราชการ

แทนผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๕. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.สิทธา เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๑๑. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๒. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวปิยะนันท์ มีเวที กรรมการ 
๑๕. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
๑๖. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายศรัณย์ สุดใจ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๘. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายตะวันฉาย โพธ์ิหอม กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รศ.ธาดา สุทธิธรรม กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ กรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๑.๐๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    
๑.๑ พิธีเปดิทําการศาลปกครองอุบลราชธาน ี 

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พร้อมคณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัยร่ วม พิ ธี เ ปิดทํ าการศาลปกครองอุบลราชธานี                 
โดยมี ดร.หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล  ประธานศาลปกครองสูงสุด ,นายวิชัย  ช่ืนชมพูนุช รองประธานศาลปกครอง
สูงสุด  และนางสุกัญญา  นาชัยเวียง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี   สําหรับศาลปกครองดังกล่าว               
เปิดทําการต้ังแต่วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  มีเขตอํานาจครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ได้แก่                 
จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอํานาจเจริญ 

                    มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

๑.๒  นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วม
ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี  
                  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.          
นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วม
ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย             
วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน   
ศาลาดุสิดาลัย กรุงเทพฯ  โดยในวันดังกล่าวมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน และนิสิตนักศึกษา 
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรอย่างคับคั่ง  
 

                    มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๓. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. รก. หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร  
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล  คณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์ เดโชชัยพร  
๔. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
                    ๒ .๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔   
 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
                      หน้าที่  ๓  บรรทัดที่  ๓   แก้ไขเป็น “ ที่สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ และมหาวิทยาลัย
จักได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ”  

                          หน้าที่   ๑๖   บรรทัดที่  ๗-๙   แก้ไขเป็น “ ๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ติดค้างการส่งใช้ใบสําคัญเพื่อหักล้างเงินยืม  ซึ่งได้รับงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี  และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะเงินอุดหนุน ” 

                         หน้าที่  ๑๗  บรรทัดที่  ๑๐ – ๓๓  แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม : พิจารณาลูกหนี้ประเภท
ต่างๆ  ของกองคลัง ดังนี้ 

๑. ลูกหนี้ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                
ให้ดําเนินการดังนี ้
                                   ๑ .๑   ให้กองคลั งทํ าหนั งสือทวงหนี้หั วหน้า โครงการผ่ านหน่วยงาน                
โดยกําหนดให้มาติดต่อเบิกจ่ายภายใน  ๓๐  วัน  หากพ้นกําหนดให้ดําเนินการหักเงินเดือน 

                                ๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย  เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส  เสนอผู้บริหารอนุมัติและทําหนังสือบันทึกเก่ียวกับโครงการที่ติดค้างการเบิกจ่ายเป็น
เวลานานที่ได้รับอนุมัติเพื่อคุ้มครองผู้อนุมัติและกรรมการ  

                                    ๑.๓  ให้งานวิจัยและบริการวิชาการฯ  พิจารณาช่วยเหลือเก่ียวกับการเคลีย
โครงการ และหาแนวทางกับโครงการต่อเนื่องในการยืมเงินและการเบิกจ่าย 

                       ๒.  ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (หน่วยงานยืม) ให้ดําเนินการดังนี้ 
                                ๒.๑  ให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้โครงการที่มีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายและ
คืนเงินยืม (โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ)  ภายใน  ๓๐  วัน  หากพ้นกําหนดให้หักเงินเดือน 

                                ๒.๒  สําหรับโครงการที่ดําเนินการไปแล้วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ให้รวบรวมเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย  และขอให้เตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้พร้อมที่จะ
เบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณ 

                                ๒.๓  สําหรับลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ทําแผนคืน
เงินต่อมหาวิทยาลัย 

                      ๓.  ลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดําเนินการดังนี้ 
                                ๓.๑  ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ที่กําลัง
ศึกษา ครบทั้ง ๕  ข้อที่กรรมการสภากําหนดหรือไม่  เสนอเป็นข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 
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                                ๓.๒  สําหรับผู้กู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้ตามสัญญา  
หากไม่ชําระให้แจ้งกองกฎหมายเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

                                ๓.๓  ให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ที่ลาออกจากราชการแต่ยังไม่ชําระหนี้  
ให้มาชําระตามกําหนด หากพ้นกําหนดให้แจ้งกองกฎหมายดําเนินคดี 
                               ๓.๔  เสนอให้มีการประชุมนัดพิเศษเฉพาะลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
และให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เสนอที่ประชุม  โดยจําแนกตามปัญหาที่
เกิดขึ้น  เช่น แปลงหนี้เป็นทุน  ไม่แจ้งสถานะการศึกษา  ไม่ชําระเงินยืม  ทําสัญญาไม่เป็นตามประกาศ
เป็นต้น ” 

หน้าที่  ๒๕  บรรทัดที่  ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและให้ผู้อํานวยการกองคลัง
ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง  
                    ๓.๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (ฉบับที่......)  พ.ศ..... 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน ๒๕๕๒  
ทั้งสองหลักสูตรยังไม่มีช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่  ๓)                 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๒๖  ตอนที่  ๖๔  ก  วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๒   ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ถัดจากวันประกาศแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการและแนวทางการนําเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากรณีจัดทําหลักสูตรใหม่ที่มีช่ือตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนําไปใช้
ในการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกา 



 
 

- ๕ - 

  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๘  มีนาคม   ๒๕๕๔   วาระที่ ๓.๒  มมีติงานพัฒนาหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
  ๑.ขอให้คณะตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร  หากมกีารแก้ไขให้ประสานกับงานพัฒนา 
หลักสูตร  เพื่อให้มีความถูกต้อง  และรอบคอบในการแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกา 
  ๒.ขอให้งานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต การกําหนด
อักษรย่อ  การเทียบช้ันปริญญากับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพือ่เปรียบเทียบและพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม 
  งานพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบแล้ว ขอยนืยันความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขอเพิ่มเติม
แก้ไขพระราชกฤษฎีกา 
  ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มีช่ือปริญญา
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้ว            
จึงเห็นสมควรจัดทําแก้ไขเพิ่มเติมช่ือปริญญา  ในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย  เพื่อมิให้วันบังคับใช้
ย้อนหลังบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากหลักสตูร 

ทั้งนี้  การจัดทําพระราชกฤษฎีว่าด้วยช่ือปริญญา ฯ จะกําหนดชื่อปริญญาตามรูปแบบ
ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจะจัดทําไว้  ๓ ระดับ แม้จะไม่มีการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก  เพื่อใช้สําหรับการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  ของมหาวิทยาลัย  แต่หากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ที่มีช่ือแตกต่างไปจากท่ีกําหนด  จึงจะสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้  รวมทั้งการใช้ช่ือ
ปริญญาสามารถใช้ร่ วมหลายคณะ   และไม่ ต้องเสนอชื่อปริญญาใหม่  เช่น  วิทยาศาสตรบัณฑิต                 
(คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้ร่วมกัน )                 
หรือศิลปศาสตรบัณฑิต (คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  ใช้ร่วมกัน )  

๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นการศึกษาหลังปริญญาตรี  แต่ไม่เทียบเท่าปริญญาโท             
ก.พ.ได้กําหนดคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน  และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งกําหนดชื่อประกาศนียบัตร  และกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและ  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓  มาตรา ๔๗  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับ
กําหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดได้ดังนี้ 
                     (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภายหลังที่
ได้รับปริญญาแล้วและมาตรา  ๔๙  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา การกําหนดลักษณะ                 
ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ตราเป็น           
พระราชกฤษฎีกา 

มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้กําหนด  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ไว้ในพระราชกฤษฎีกา                 
มีจัดทําครุยประจําตําแหน่ง  เข็มวิทยฐานะ  ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๓                 
คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอขอจัดทําครุยวิทยฐานะ  งานพัฒนาหลักสูตรได้เสนอที่ประชุมผู้บริหารแต่คณะได้ขอ
ถอนเรื่อง  จึงไม่มีการดําเนินการจัดทําครุยและเข็มวิทยฐานะ  คงเหลือการจัดทําช่ือประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
พระราชกฤษฎีกาเพื่อการรับรองคุณวุฒิ  และอัตราเงินเดือน 



 
 

- ๖ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
           -  ขอเพิ่มเติมแก้ไข  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ( ฉบับที่ ... )  พ.ศ. .... โดยเพิ่ม
ช่ือสาขาและต้องเรียงตามลําดับตัวอักษร  ในมาตรา  ๓  ได้แก่  สาขาพยาบาลศาสตร์แทรกเป็นลําดับที่  ๕  
และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ในลําดับที่ ๑๕ การแก้ไขนี้  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมช่ือปริญญา โดยคงชื่อปริญญา
เดิมที่ผ่านการดําเนินการแล้วไว้ และเพิ่มช่ือสาขาใหม่เรียงตามลําดับอักษร  รวมสาขาที่จะประกาศในร่างพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕ สาขา     

 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ  ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบขอให้กองบริการการศึกษา พิจารณา 

ตรวจสอบรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะฯ  ให้ถูกต้องก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

๓.๒ แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และหน่วยงานภายนอก 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริม
การวิจัยฯ ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก                

ในลักษณะการร่วมทุนวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓           

วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องแนวการปฏิบัติเสนอขอทุนจาก

หน่วยงานภายนอกที่มี กําหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะการร่วมทุนวิจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามท่ีโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ เสนอ 

            ๒ .  เรื่อง  แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              

และหน่วยงานภายนอก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

และหน่วยงานภายนอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

พิจารณานําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้ง

จําแนกลักษณะของทุนวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติด้านการเงิน นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

            ในการนี้ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้จัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแหล่งทุนภายนอกแล้ว 
 
 



 
 

- ๗ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนนุทุนวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแหล่งทุนภายนอก 

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแหล่งทุนภายนอก ดังนี้ 
                   หน้า  ๑   ๑.  วัตถุประสงค์  
                         - ใน ข้อ ๓ การกําหนดการตีพิมพ์ในวารสาร ควรเพิ่มเติม “การตีพิมพ์ในระดับชาติ”
เพื่อให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุนวิจัยอื่นๆ 
                               ๒.  เป้าหมาย   
                        -  การเขียนเป้าหมายควรกําหนดเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ  
                        - การใช้ คําว่า “นักวิจัย”และ“ผู้รับทุน” ในประกาศ ควรเลือกใช้คําใดคําหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อป้องกันความสับสน 
                     หน้า  ๒   ๓.๒  การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย  

ข้อ  ๑.๑)  พิจารณาแก้ไขในประเด็นการระบุวงเงินหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยที่
จะสนับสนุน ไม่ควรระบุตัวเลขเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   

ข้อ  ๑.๒)  ทุนวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ แก้ไขเป็น 
หรือ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ  ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน 

          ๓.๓  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชี 
ข้อ ๑)   มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยให้แหล่งทุนตามข้อตกลง ตัด

ข้อความ ตามปีงบประมาณ  
              ๓.๔  การติดตามประเมินผลโครงการ 

                         ข้อ  ๒)  การส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตัดข้อความ หรือรองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมสําหรับแนวทางใน
การสนับสนุนทุนวิจัยฯ  ดังนี้  

๑.  ขอให้ส่งข้อเสนอการวิจัยทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา  เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

๒ .  มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ               
โดยมอบกองแผนงานและโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ  พิจารณาข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัย           
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย  ก่อนการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย                
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยและคณะที่อาจจัดสรรได้ไม่เพียงพอหากมี
ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจํานวนมาก  



 
 

- ๘ - 

๓.  การหารือกับกรมบัญชีกลางในกรณีการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง   

 

มติ ท่ีประชุม  :  มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พิจารณานําข้อเสนอแนะของ              

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ไปปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว  โดยให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และเชื่อมโยงสู่แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 

๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือน
เมษายน  ๒๕๕๔ 

นางพนมศรี   เลิศศุภวิทย์นภา  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบ
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพดังกล่าว   
มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม (สมศ.) งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานผลและแผนการดําเนินงาน  เดือนเมษายน  
๒๕๕๔ โดยสรุปดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 

๑. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๑.๑  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย  วันที่ ๔ มีนาคม  

๒๕๕๔  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   -  การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับภาควิชา  คณะ/สํานัก 
   -  ระบบรายงานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   -  การประเมินหลักสูตร 
๑.๒  ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๙   

มีนาคม  ๒๕๕๔    ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- พิจารณาคณะกรรมการประเมินภาควิชา 
- แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖   

๒. การรายงานผลการดําเนินงานรอบ  ๙  เดือน 
๒.๑  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๒.๒  เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย         ในวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

แผนการดําเนินงาน 
  ๑.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

     ๑.๑  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ         ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔ 
     ๑.๒  ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน      ภายในเดือนเมษายน   ๒๕๕๔   
 



 
 

- ๙ - 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
 

๓.๔ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับภาควิชา  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๓ 

นางพนมศรี   เลิศศุภวิทย์นภา  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  
เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับภาควิชาฯ  คณะและหน่วยงานเทียบเท่า                 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินระดับคณะ/สํานัก  ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน             
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และการประเมินระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีการศึกษา/ปีงบประมาณถัดไป                 
โดยแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้   

 

ระดับการประเมิน  
กิจกรรม ระดับภาควิชา ระดับคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า 

๑.  เสนอรายชื่อประธานคณะกรรมการประเมิน ๘  มีนาคม ๒๕๕๔ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

๒ .  คณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
คุณภาพฯ  พิจารณารายชื่อกรรมการและวิธีการประเมิน 

๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๔ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

๓.  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ 

๕  เมษายน  ๒๕๕๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 -  รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับภาควิชา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 

โดยคณะกรรมการได้นําเสนอประเด็นเพิ่มเติม  ดังนี้  
- งานประกันคุณภาพฯ  ควรพิจารณาจัดทําแบบฟอร์มการตรวจประเมินหลักสูตร          

ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตรและเป็น 
การอํานวยความสะดวกต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
 



 
 

- ๑๐ - 

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา     
                   ๔.๑ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ขอเสนอวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในระดับปริญญาตรี  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  ดังนี้ 
  ๑.  วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  ๒  วิธี  ได้แก่ วิธีรับผ่าน
ส่วนกลาง  (Admissions) และวิธีรับตรง  ดังนี้ 
   ๑.๑  วิธีการรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการคัดเลือก
จากองค์ประกอบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนด โดยกําหนดสัดส่วนประมาณ   ร้อยละ ๔๐   
   ๑.๒  วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการคัดเลือก                 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนด  แบ่งเป็น  ๒  วิธี  ได้แก่  วิธีรับตรงตามพ้ืนที่  และวิธีรับตรงตามโควตา โดยกําหนด
สัดส่วนจํานวนรับ  ประมาณ  ร้อยละ  ๖๐   
    ๑.๒.๑  วิธีการรับตรงตามพื้นที่  เป็นวิธีการรับที่มุ่งกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ  ของประเทศไทย 
    ๑.๒.๒  วิธีรับตรงตามโควตา  เป็นวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และอัตลักษณ์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย  และประเทศ 
    (๑)  กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่  ทุนช้างเผือก  ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์   โอลิมปิกวิชาการ  กีฬาและศิลปวัฒนธรรม 
    (๒)  กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ได้แก่ เรียนล่วงหน้า              
ทุนชายแดนใต้  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
    (๓)  กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ  ได้แก่  โควตารักษ์เกษตร  โควตา
นักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นํา  บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
    (๔)  กลุ่มส่งเสริมผู้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  ได้แก่  โควตาทุนเรียนดี
ชนบท  โควตานักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทั้งนี้  ให้กําหนดจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิธีรับตรงตามโควตา
ไว้เพิ่มเติมจากแผนการผลิตบัณฑิต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้  (จํานวนรับไม่เกินร้อย
ละ  ๑๐-๑๕  ของแผนการผลิตบัณฑิต) เพื่อให้การกําหนดจํานวนรับดังกล่าวสามารถดําเนินการรับให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และอัตลักษณ์ของคณะ  มหาวิทยาลัย และประเทศ  ตลอดจนส่งผลให้         
การดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  



 
 

- ๑๑ - 

๒๕๕๕  เป็นไปตามแผนการรับที่กําหนดได้  (มีจํานวนรับที่สามารถเพิ่มเติมให้การรับเป็นไปตามแผนการรับที่
กําหนด) 
  จํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โดยรวมจะเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. พิจารณาวิธีการรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๒. พิจารณาวิธีรับที่เสนอเพิ่มในกลุ่มที่  ๔  กลุ่มส่งเสริมผู้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม   
จํานวน  ๒  วิธี  ได้แก่  โควตาทุนเรียนดีชนบท  และโควตานักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.  พิจารณาจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕   
 

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นําเสนอประเด็นเพิ่มเติม  ดังนี้  
๑. การกําหนดจํานวนรับควรกําหนดให้ชัดเจน  หากกําหนดไว้มากเกินความเป็นจริง                

จะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์แผนการรับ  ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับจํานวนที่รับได้จริง   
๒. ปรับชื่อกลุ่มวิธีการรับตรงตามโควตา  ในกลุ่มที่ ๔ เป็น กลุ่มส่งเสริมผู้มีจิตสํานึก

รับผิดชอบต่อสังคม 
๓. การให้ทุนเรียนดีชนบทเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคืนสู่ท้องถิ่น หากจะมุ่ง

ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่ิงขึ้น  มหาวิทยาลัยควรประสานความร่วมมือไปยังท้องถิ่นให้มีส่วนสนับสนุนทุน
ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้รับทุนกลับคืนสู่
ท้องถิ่นเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว  

๔. การให้ทุนเรียนดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ควรศึกษาเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ   
เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๕. การให้ทุนในกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ควรติดตามและประเมินผลหลังจาก
การรับเข้า   เนื่องจากนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว เป็นนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษที่รับเข้าโดยมี
เงื่อนไขและภารกิจที่ ต้องรับผิดชอบแตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป  เช่น  โควตากีฬา  โควตา
ศิลปวัฒนธรรม  หรืออื่นๆ  โดยในระยะยาว  มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการในการดูแลนักศึกษาให้
สามารถสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหาการตกออกของ
นักศึกษาที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการดูแล   

 

                  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอวิธีการคัดเลอืกบคุคลเขา้

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  พร้อมสรุปผล             
การดําเนินการรับเข้าในกลุ่มวิธีรับตรงตามโควตาประเภทต่างๆ และมาตรการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว   
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



 
 

- ๑๒ - 

  ๔.๒ การดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับ
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง  ประจําปี  ๒๕๕๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีดําริ            
เริ่มการดําเนินการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สําหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรง  นับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  - ๒๕๕๓  โดยความร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และคณะต่างๆ  นั้น  บัดนี้  เนื่องด้วยการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ส่วนใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้ว  ในการนี้  กองบริการการศึกษา  ขอเสนอโครงการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการ  สําหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔              
เพื่อเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาที่มีระดับผลคะแนนวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ส่วน
ภาษาอังกฤษ  และคะแนนวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PATI) และคะแนน O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษต่ํา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลให้นักศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวตํ่าเมื่อเข้ามาศึกษาในชั้นปีที่  ๑  ส่งผลให้อัตราการตกออกของนักศึกษาลดลง  และเพิ่มคุณภาพ             
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป   โดยมีแนวทางในการพิจารณาดําเนินงานโครงการดังกล่าว  จํานวน  
๓  วิธี  ดังนี้ 
  แนวทางที่  ๑  พิจารณาดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สําหรับ
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔    โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนความถนัด
ทางภาษาทั่วไป  ส่วนภาษาอังกฤษ (คะแนน  ๑๕๐ คะแนน) และมีคะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์  (PAT I  
คะแนนเต็ม  ๓๐๐  คะแนน ) ตํ่ากว่า  ๕๐  คะแนน  จํานวน  ๒,๑๐๕  คน  เข้าร่วมโครงการ 
  แนวทางที่  ๒  พิจารณาดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สําหรับ
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔   โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนความถนัด
ทางภาษาทั่วไป  ส่วนภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๑๕๐  คะแนน)  และมีคะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT I  คะแนนเต็ม  ๓๐๐  คะแนน ) ตํ่ากว่า  ๓๐  คะแนน  จํานวน  ๑๕๗  คน  ส่วนผู้ที่มีคะแนนระหว่าง  
๓๑ -  ๕๐  คะแนน  ประมาณร้อยละ  ๕๐  ๙๗๔  คน  จํานวนประมาณ  ๑,๑๓๑  คน  เข้าร่วมโครงการ 
  แนวทางที่  ๓  พิจารณาดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สําหรับ
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนความถนัด
ทางภาษาทั่วไป  ส่วนภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม  ๑๕๐ คะแนน)  และมีคะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT I คะแนนเต็ม  ๓๐๐ คะแนน)  ทั้ง  ๒  รายวิชา  ได้คะแนนต่ํากว่า  ๓๐  คะแนน  จํานวนประมาณ  
๔๕๓  คน เข้าร่วมโครงการ 
  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว  ขอรับการสนับสนุนจากคณะต้นสังกัดนักศึกษา  
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ตามแนวทางที่ ๑ – ๓  ส่วนคณะที่จัดกิจกรรมเสริมในระดับ
คณะระหว่างการอบรมขอความอนุเคราะห์จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
 
 



 
 

- ๑๓ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
          -  การดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ  สําหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา        
โดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  พร้อมขอความร่วมมือจากคณะต้นสังกัดในการสนับสนุน 
 

                มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสําหรับ

นักศึกษาที่รับเข้าศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ประจําปี  ๒๕๕๔  โดยมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดนักศึกษา  
รับผิดชอบงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการ ในอัตรา  ๕๐:๕๐  สําหรับค่าอาหารและที่พักนักศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้การดําเนินโครงการดังกล่าว   ควรตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มนักศึกษาที่มีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนต่ํากว่า  
๓๐ คะแนน) อย่างแท้จริง   
 
 

  ๔.๓  การแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยนายณัฏฐนิช  จุกกระโทก  
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์   สาขาวิชาการบัญชี  แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
ด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง  เนื่องจากเป็นสตรีข้ามเพศ  ในการดําเนินงานที่ผ่านมา  มีบัณฑิตที่แจ้งความ
ประสงค์ประมาณปีละ ๑-๒  ราย  แต่ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน  จึงไม่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ทําให้บัณฑิตเสียโอกาสที่ดี  ปัจจุบันมีการจําแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก  
ข้อบังคับแพทยสภา  แนวปฏิบัติต่อผู้มีพฤติกรรมสับสนในเพศของตนเองหรือต้องการรักษาเพื่อการแปลงเพศ  
แนวปฏิบัติสําหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และสมาคมสตรี
ข้ามเพศแห่งประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสตรีของสตรีข้ามเพศ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อตนเอง    และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อสตรีข้ามเพศเพื่อการ
ดํารงอยู่ในสังคมอย่างสันติ 
  บัณฑิตเข้าใจว่า  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเครื่องแต่งกายของเพศชายเป็นการ
บังคับเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับสตรีข้ามเพศ  และเป็นการเลือกปฏิบัติและลิดรอนสิทธิบัณฑิต
สตรีข้ามเพศ  โดยการใช้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องหมายคุกคามทางเพศ (Sexual 
Harrasment) และขัดขวางการบําบัดรักษาโรคและการป่วยของสตรีข้ามเพศ  ซึ่งสวนทางกับแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนการรักษาโรคของแพทย์  ทําให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ สับสนและขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  อนึ่ง  ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  ไม่อ่านคํานําหน้านาม 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  การอนุญาตให้บัณฑิตที่เป็นสตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ด้วยเครื่อง          
แต่งกายบัณฑิตหญิง  โดยต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตหญิง 
     



 
 

- ๑๔ - 

                  มติท่ีประชุม  : มอบกองบริการการศึกษาหารือแนวปฏิบัติหรือข้อห้ามอื่นใด เพิ่มเติม            

ต่อสํานักพระราชวัง  ในกรณีการอนุญาตให้สตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทั้งนี้เพื่อความ
ชัดเจนต่อแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการต่อไป   
 
 

  ๔.๔  การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๑)  
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  มีผู้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๑๕๗  คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์      จํานวน    ๕  คน     จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  จุลชีววิทยา     จํานวน  ๒  คน 
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  ๑  คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จํานวน  ๒  คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์    จํานวน  ๑๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน  ๑  คน 
-  สาขาวิชา  ประมง      จํานวน  ๒  คน 
-  สาขาวิชา  พืชไร่      จํานวน  ๒  คน 
-  สาขาวิชา  สัตวศาสตร์     จํานวน  ๖  คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์     จํานวน  ๖๕  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน  ๑๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน   ๔  คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จํานวน   ๔  คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา      จํานวน   ๓  คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน  ๔๒  คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์          จํานวน  ๓๔  คน   จํานแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้  
-  สาขาวิชา  การท่องเที่ยว     จํานวน   ๗  คน 
-  สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม     จํานวน   ๔  คน 
-  สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์     จํานวน   ๒  คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาจีน     จํานวน   ๑  คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น     จํานวน   ๑  คน   
-  สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร    จํานวน  ๑๔ คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   จํานวน    ๒ คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน    ๓  คน 



 
 

- ๑๕ - 

๕. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน  ๓๘  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จํานวน   ๒  คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการการตลาด    จํานวน   ๙   คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป     จํานวน   ๒   คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน   ๔   คน 
-  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   จํานวน  ๑๒  คน 
-  สาขาวิชา  การบัญชี     จํานวน    ๕  คน 
-  สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน    ๔  คน 

๖. คณะนิติศาสตร์    จํานวน    ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  นิติศาสตร์     จํานวน   ๒  คน 

๗. คณะรัฐศาสาตร์    จํานวน    ๒  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้   
-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ 
 วิชาเอก  การบริหารองค์การ    จํานวน  ๒  คน 

 
 

                  มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน  ๑๕๗  คน    ในวันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔  
 

  
 

๔.๕ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๑)  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ                 
กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๘  คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 
  ๑.  คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
       -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จํานวน  ๔  คน 
  ๒.  คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
       -  สาขาวิชา  การบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)   จํานวน  ๔  คน 
 
 
                   

   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) ประจําภาคการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน  ๘  คน ในวันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔     

 
 
 
 



 
 

- ๑๖ - 

  ๔.๖ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  (ครัง้ที่ ๑)  
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนฯ  กองบริการ
การศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๒  คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  พืชไร่      จํานวน  ๑   คน 

๒. คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๑  คน 

 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวน  ๒  คน  ในวันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔    
 

  

๔.๗ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๓  
(ครั้งที่ ๔)  
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  
กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๔) มีผู้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๑  คน  โดยคณะ          
ต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้
รับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษา แล้ว  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๙  คน 
  ๑.  คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน  ๑  คน 
  ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน  ๕  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๔  คน  
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหกรรม   จํานวน  ๑  คน 
  ๓.  คณะรัฐศาสตร์ จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๓  คน 
  ระดับปริญญาเอก จํานวน  ๒  คน 
  ๑.  คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จํานวน  ๑  คน 
  ๒.  คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๑  คน 



 
 

- ๑๗ - 

  ทั้งนี้  กรณีการขอสําเร็จการศึกษาในราย  นายณัฐวุฒิ  จินารัตน์  รหัส  ๔๘๒๑๔๐๐๑๖๘ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๔  มีมติให้ส่งเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มเติม  โดยให้ระบุวันเดือนปีที่พิมพ์  เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมในครั้งถัดไป  ในการนี้ นักศึกษาได้จัดส่งเอกสารใบตอบรับเพิ่มเติมที่ระบุวันเดือนปีที่พิมพ์  พร้อม
รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer  Review) และคณะได้รับรองวันสําเร็จการศึกษา (ใหม่) เป็นวันที่  ๑๑  
มีนาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้สอดคล้องกับใบตอบรับการตีพิมพ์ 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ จํานวน ๑๑ คน  ในวันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ทั้งนี้ในราย นายณัฐวุฒิ  
จิรารัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ ให้สําเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
ตามที่คณะได้รับรองวันสําเร็จการศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับใบตอบรับการตีพิมพ์ 
 
 

๔.๘ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๕    
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่โครงการจัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย  ได้สํารวจข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
(แผน  ๓  ปี) ปรากฏว่าข้อมูลแผลการรับนักศึกษาของคณะ/กองแผนงาน/งานหลักสูตรและที่โครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย  มีข้อมูลไม่ตรงกันในบางสาขาวิชา  จึงได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ซึ่งที่ประชุมมี
มติให้คณะวิชา/หลักสูตรนําข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
พิจารณา/ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความพร้อมของคณะ/
หลักสูตร  รวมทั้งให้คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔           
เห็นควรนําแผนการรับนักศึกษาที่คณะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง  รวมถึงหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนรับนักศึกษา   
  ทั้งนี้  คณะจะเปิดรับนักศึกษาได้  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ/เห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษา  ส่วนในกรณีหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดรับนักศึกษา  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนจํานวนหรือแผนการรับ
นักศึกษา  ต้องดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การอนุมัติก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษา  โดยคณะต้อง
ดําเนินการเสนอผ่านงานบริหารบัณฑิตศึกษา  เพื่อประสานงานหลักสูตรและกองแผนงาน เพื่อคํานวณสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๕  ที่คณะขอปรับ
เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันและความพร้อมของหลักสูตร 



 
 

- ๑๘ - 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  ให้ดําเนินการดังนี้ 

๑. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปี  ๒๕๕๔ มอบงานบริหาร
บัณฑิตและคณะบริหารศาสตร์ ดําเนินการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ในหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อ
เสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย  เฉพาะปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ส่วนแผนการรับ
นักศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป    

๒. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปีการศึกษา   ๒๕๕๕               
มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการปรับแผนการรับนักศึกษาร่วมกับคณะ  
สัดส่วนจํานวนอาจารย์ : นักศึกษา ในกลุ่มแผนการศึกษาประเภทต่างๆ  ตลอดจนรายละเอียดและเหตุผล
ในการเสนอขอเพิ่ม  ลด  และชะลอการรับนักศึกษา และรายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปในทิศทางใด  ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 

 

๔.๙ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ  ปีการศึกษา  
๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
         รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนจํานวนการ
รับนักศึกษา และปรับเพิ่มสาขาวิชาที่จะทําการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๘  ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา   
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ๑.๑  ระดับปริญญาโท 
-  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๒๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษา 

ปีการศึกษาละ  ๓๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิศวกรรมโยธา    เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๒๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๑๕  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๒๘  คน   ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิศวกรรมเคมี  เดิม  รับนักศึกษา  ๑๐  คนในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  และ  ๑๕  คน  
ในปี  ๒๕๕๕  ขอปรับเป็น   ชะลอรับนักศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  

๑.๒  ระดับปริญญาเอก 
  -  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๓  คน  ขอปรับเป็น รับ
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๔  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕ คน ขอปรับเป็น รับ
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๓  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 



 
 

- ๑๙ - 

  -  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๔  คน  ขอปรับเป็น รับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ  ๕  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิศวกรรมเคมี เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๕ คน ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕            
ขอปรับเป็น  ชะลอการรับนักศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  ๒.  คณะเภสัชศาสตร์  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
        ๒.๑  ระดับปริญญาตรี 
  -  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  (๖ ปี) เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๙๖  ขอปรับเป็น               
รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๒๐  คน  โดยจําแนกเป็นประเภทการรับภาคปกติ  จํานวน  ๙๖  คน  และภาค
พิเศษ  จํานวน  ๒๔  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
                          ๒.๒  ระดับประกาศนียบัตร 
  - สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๐  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๔๐  คน   ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  โดยรับนักศึกษาปีเว้นปีการศึกษา 
                          ๒.๓  ระดับปริญญาโท 
  -  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๒๐  ขอปรับเป็น 
รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  -  สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๐  ขอปรับ
เป็น ชะลอการรับนักศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
                          ๒.๔  ระดับปริญญาเอก 
  -  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕  คน ขอปรับเป็น รับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ  ๓  คน ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นค้นไป 
  ๓.  คณะวิทยาศาสตร์  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
       ๓.๑  ระดับปริญญาตรี   
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๘๐ ขอปรับเป็น            
รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๒๐ คน โดยจําแนกเป็นประเภทการรับโดยรับจากผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  จํานวน  ๘๐  คน  และรับโดยการเทียบโอนหน่วยกิต  จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  จํานวน  ๔๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๓๐  ขอปรับเป็น                
รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๔๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิชาเคมี  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๐๐  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๘๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๐๐  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๘๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 



 
 

- ๒๐ - 

  -  ปรับ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  เป็น  สาขาวิชา
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  โดยรับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  -  ปรับ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยรับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป   
  -  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาชีววิทยาและ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยรับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๐  คน , ๕๐  คน  และ  ๔๐  คน  ตามลําดับ  ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
        ๓.๒  ระดับปริญญาโท 
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๔๐  ขอปรับเป็น รับ
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๓๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิชาเคมี  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๑๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปี
การศึกษาละ  ๒๐  คน   ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
       ๓.๓  ระดับปริญญาเอก 
  -  สาขาวิชาเคมี  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปีการศึกษา
ละ  ๑๐  คน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  -  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕  ขอปรับเป็น ชะลอการรับ
นักศึกษา 
  ๔.  คณะศิลปศาสตร์  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  -  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๖๕  ขอปรับเป็น รับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ  ๖๐  คน 
  -  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๖๐  ขอปรับเป็น รับ
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๗๐  คน 
  -  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๖๕  ขอปรับเป็น รบันกัศกึษาปี
การศกึษาละ  ๖๐  คน 
  -  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๒๐  ขอปรับเป็น รับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ  ๓๐  คน 
  -  สาขาวิชาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๖๕  ขอปรับเป็น รับ
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๖๐  คน 
  -  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  เดิม  รับนักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๕  ขอปรับเป็น รบั
นักศึกษาปีการศึกษาละ  ๕๐  คน 
  -  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาใหม่  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยรับ
นักศึกษาปีกรศึกษาละ  ๔๐  คน 



 
 

- ๒๑ - 

  -  ปิดสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  ต้ังแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ได้อย่างถูกต้อง  ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
                     ๑.  กองบริการการศึกษาและกองแผนงาน  พิจารณาหารือในแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน
สําหรับการดําเนินการจัดทําแผนการรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
                     ๒.  กองแผนงานพิจารณากําหนดปฏิทินการนําเสนอแผนการรับนักศึกษา  ในระยะ ๕  ปี 
ในการนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดระบบการนําเสนอแผนและเกิด
ประโยชน์ในจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดของคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  ให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

๔.๑๐ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา    
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ได้มอบให้โครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัยหารือคณะศิลปศาสตร์  พิจารณาค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  และเกณฑ์การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ในโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งได้
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔  มติที่
ประชุมเห็นชอบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  และร่างประกาศ
ตามที่เสนอ  โดยจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์  (ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ) ร้อยละ ๖๐  โครงการจัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย (รับสมัคร/ผลิตข้อสอบ/ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ/เตรียมห้องสอบ) ร้อยละ ๓๐  และจัดสรรให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละ ๑๐   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
๒. (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา   
 

                     ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสอบวัดความรู้ในโครงการดังกล่าว  ขอให้
แก้ไขประกาศ เป็น ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ปรับสัดส่วนการจัดสรร  เป็นคณะศิลปศาสตร์  ร้อยละ  ๖๐  มหาวิทยาลัยร้อยละ  ๔๐    
 

                   มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ  มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ประสาน                

กองกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทําประกาศต่อไป 



 
 

- ๒๒ - 

๔.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา     คณะพยาบาลศาสตร์    

 

-  คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งถอนเรื่อง –  
  
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     
                  ๕.๑ การบรรจุเรื่องโรคที่เก่ียวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  ได้จัดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง  “รวมพลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO  
FCTC) ” เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓-๒๕๕๗  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน ลดปริมาณการบริโภค
ยาสูบต่อหัวประชาชน  ประกอบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓  เรื่อง  “มาตรการในการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ”  ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่
เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน  และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
๒. ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา 
๓. ให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น  ครู  อาจารย์  นักการภารโรง  ผู้นําทางศาสนา  เป็นต้น   

ทําตัวเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
๔. สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  ด้านพิษภัย  จากบุหรี่อย่าง 

เป็นรูปธรรมและการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนสาธิต
ในสังกัด  ดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓ 
 

                  มติท่ีประชุม  : รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์พิจารณา

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เก่ียวกับการห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
 
 

  ๕.๒ การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี  ๑ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สรุปความเป็นมาและปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษอันมีสาเหตุจากนักศึกษาชั้นปีที่  ๑  มีจํานวนมาก ทําให้ต้องจัดหลายห้องเรียน 
นอกจากนี้ที่ผ่านมานักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันมาก  นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับดีเกิดความเบื่อหน่าย 



 
 

- ๒๓ - 

  ใ นก า ร จั ด สอบ วั ด ร ะดั บ ค ว าม รู้ ภ าษ าอั ง ก ฤษสํ า ห รั บ นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ที่  ๑  นั้ น                 
คณะศิลปศาสตร์ขอออกข้อสอบและทดสอบเอง  โดยหากนักศึกษาได้คะแนน  ๘๐ %  จะได้  EXEMPT วิชา  
FEI  โดยขอให้กองบริการการศึกษา ช่วยดําเนินการรับสมัครสอบและจัดสอบ  โดยหากนักศึกษาสอบผ่านและ
ได้รับ EXEMPT แล้ว ให้ไปลงทะเบียนเรียนในวิชาด้านภาษาอังกฤษ วิชาอื่น  เช่น Oral  Communication  
และ  English a  the Workplace  เป็นต้น   
  ทั้งนี้  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งที่๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  
๒๕๕๔  เห็นชอบให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๑   
โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไม่ต้องเรียนวิชาอื่นเพิ่ม 

๒. มอบให้คณะศิลปศาสตร์ นํากลับไปพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบ  เกณฑ์การผ่านได้รับ 
การยกเว้นการจัดสอบ 

๓. มอบให้กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  พิจารณาต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดสอบและกําหนดปฏิทินการสอบในการจัดสอบและกําหนดค่าสมัคร  เพื่อให้นักศึกษาทราบและประสานการ
รับสมัคร  การดําเนินการสอบกับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 

๔. การสอบเริ่ม  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๔  ตามปฏิทินการสอบ 
 
 

  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
 

๕.๓  ข้อเสนอแนะคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ
เก่ียวกับมาตรการและการจัดวางระบบการลงทะเบียนการชําระเงิน  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์
ร้ อ ง ทุ ก ข์ แ ล ะ จ ร ร ย าบ ร รณ   ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เ ส นอแนะสํ า นั ก ง า นคณะก ร รมก า ร ก า ร อุ ด มศึ ก ษ า                 
เพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทราบ/ถือปฏิบัติ  เกี่ยวกับกําหนดมาตรการหรือจัดวางระบบการ
ลงทะเบียน  และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องจากมีกรณีกระทําผิดวินัยร้ายแรงในเรื่องรับหรือเรียก
รับเงินจากนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อนําเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่มิได้นําเงินไปชําระให้
นักศึกษา ตามคําร้องและแจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อจัดทําเอกสารการขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
  ข้อเสนอเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้นคือกําหนดมาตรการหรือจัดวางระบบการ
ลงทะเบียนเรียนและการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  รวมถึงขั้นตอนการขอผ่อนการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด 
  ในส่วนแนวปฏิบัติ  มาตรการการลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขอผ่อน
ผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี  มีดังนี้ 



 
 

- ๒๔ - 

๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชําระเงินภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา 
๒ ขั้นตอนการลงทะเบียนและชําระเงินหลังกําหนดและเสียค่าปรับ 
๓ ขั้นตอนของการผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 -  ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์และจรรยาบรรณเกี่ยวกับมาตรการและการ
จัดวางระบบการลงทะเบียนและชําระเงิน 

                   มติท่ีประชมุ  : รับทราบ 
 

๕.๔ รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  ประเภทรับต่างๆ  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๓ – มีนาคม  ๒๕๕๔  วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พ้ืนที่บริการ  
พ้ืนที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น)  และวิธีรับตรงตามโควตา  (โควตาทุนช้างเผือก  โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์  
โควตาโอลิมปิกวิชาการ  โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นําฯ โควตากีฬา  โควตาศิลปวัฒนธรรม และ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)   เสร็จสิ้นแล้ว  ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  ประเภทรับดังกล่าว  ดังนี้ 
   ๑.  เมื่อเปรียบเทียบจากแผนการรับประเภทรับวิธีรับตรงตามพ้ืนที่และวิธีรับตรงตามโควตาที่
ดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้วดังกล่าวข้างต้น  จํานวน  ๒,๖๑๙  คน  มีจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒,๓๖๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๓  ของแผนการรับที่กําหนด 
   ๒.  อยู่ระหว่างดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโควตาโครงการพิเศษ  จะดําเนินการรับ
สมัครระหว่างเดือน  มีนาคม -  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
   ๓.  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิธีรับผ่านส่วนกลาง  ตามความร่วมมือสมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย  (สอท.) จะเริ่มจําหน่ายระเบียบการที่กองบริการการศึกษาในเดือนเมษายนและรับสมัครผ่าน
ระบบของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์  www.cuas.or.th  

                  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

  ๕.๕ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและการจัดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  กําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ   
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ประสบผลสําเร็จในการศึกษา  ทั้งนี้เกณฑ์
มาตรฐานและข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนดให้การสอบภาษาต่างประเทศนั้นอยู่ในเงื่อนไข            



 
 

- ๒๕ - 

การสําเร็จการศึกษาซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยนักศึกษาสามารถใช้ผลการสอบจากสถาบัน
หรือศูนย์สอบทางภาษา  เช่น การสอบ  TOEFL  คะแนนไม่ตํ่ากว่า  ๕๐๐  คะแนน  หรือผลสอบ  IELTS              
ไม่ตํ่ากว่า  ๕.๕  หรือตามเงื่อนไขของคณะ  โดยเนื้อหากําหนดให้ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การฟัง 
การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๓  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เห็นชอบให้ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) 
จัดอบรมภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้ที่สนใจ  
เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  และเพื่อเป็นเกณฑ์การหรือมาตรฐานกลางต่อไป               
โดยเห็นชอบให้จัดสอบปีละ  ๓  ครั้ง  โดยใช้ข้อสอบกลาง  ทั้งนี้รายละเอียดการดําเนินงานมอบโครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัยหารือ  คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาในการกําหนดช่วงเวลาสอบ  เนื้อหาในการอบรม การออก
ข้อสอบ  กระบวนการจัดสอบ  การควบคุมการสอบ  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ
กําหนดการและรายละเอียด  ดังนี้ 

-   การอบรม  เริ่มรับสมัครต้ังแต่บัดนี้  -  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  รับไม่เกิน  ๓๕  คน  
ค่าลงทะเบียน  ๑,๕๐๐  บท/คน  อบรมวันที่  ๒๖-๒๗  มีนาคม และวันที่ ๒,๓,๖ เมษายน ๒๕๕๔                 
จํานวน ๓๐  ช่ัวโมง 

- การสอบ  จัดสอบ  ๓  ครั้ง  (เดือนเมษายน,กรกฎาคม, ธันวาคม  ๒๕๕๔)  ค่าสมัคร        
ครั้งละ  ๕๐๐ บาท     

ในการนี้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  ได้ประสาน และทําหนังสือประชาสัมพันธ์ยังคณะ/
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาภายนอกเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้การจัดอบรมภาษาอังกฤษมีผู้สนใจสมัครเข้า
อบรมจํานวน  ๓๖  คน  ซึ่งจะทําการอบรมในวันที่  ๒๖-๒๗  มีนาคม และวันที่ ๒,๓,๖  เมษายน  ๒๕๕๔                
ณ  ห้องประชุมบุณฑริก  สํานักงานอธิการบดี   

 
 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 

  ๕.๖ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่  ๕ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการ
วิจัยฯ   ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  ได้กําหนดจัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่  ๕ ”          
ในวันที่   ๔  – ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๔   ณ   โรงแรมสุนี ย์แกรนด์   จั งหวัด อุบลราชธานี   ในหัวข้อ                 
“การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ” ทั้งนี้เปิดรับผลงานวิจัย(Full  paper)ผ่านระบบออนไลน์  
http://www.ubu.ac.th/~sme/UBRC5   ภายในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
 
 

                   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 



 
 

- ๒๖ - 

 
  ๕.๗  ชะลอโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ําหนองอีเจมโดยการใช้เรือดูดโคลน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสาธารณูปโภค  ร่วมกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ดําเนินการประสานกับสํานักงานชลประทานที่ ๗            
เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในส่วนของอ่างเก็บน้ําหนองอีเจม  โดยใช้เรือดูดโคลนที่ก้น
อ่างเก็บน้ํา  เพื่อเป็นการเพิ่มความลึกของหนองอีเจมซึ่งจะทําให้ความสามารถเก็บกักของอ่างเก็บน้ําหนอง            
อีเจมเพิ่มขึ้น  แต่เนื่องจากคณะทํางานดําเนินการจัดการด้านแหล่งน้ํามหาวิทยาลัยมีความเห็นแตกต่าง  ดังนี้ 

๑.  เนื่องจากสภาพดินตะกอนเป็นดินเหนียว  อนุภาคของดินมีขนาดเล็กเมื่ออัดตัวกันขึ้นจะ
ช่วยลดการสูญเสียน้ําจากการซึมลงใต้ดินได้  และชั้นดินบริเวณอ่างเก็บน้ํามีลักษณะคล้ายหินลูกรังลักษณะ
ค่อนข้างเหลี่ยมคมปนกับดินเหนียว  ช้ันดินลักษณะดังกล่าวมีการซึมผ่านได้สูงกว่าช้ันดินเหนียว  ดังนั้นการดูด
โคลนตะกอนก้นอ่างอาจทําให้เกิดการรั่วซึมเพิ่มขึ้น 

๒.   ข้อมูลทางอุทกวิทยาของหนองอีเจม  ในเบื้องต้นพบว่าการรั่วซึมต่อวันมีค่าค่อนข้างน้อย
คือ  ประมาณ  ๐.๑ – ๐.๒  เซนติเมตรต่อวัน  หากต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะและโครงสร้างของอ่างเก็บน้ํา
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม  และวางแผนการรักษาช้ันตะกอนดินเหนียวไว้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ควบคุมการรั่วซึม  (Seepage  Control) จึงทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. แนวตลิ่งของหนองอีเจมบางส่วนถูกกัดเซาะโดยน้ําหลากผิวดิน  แนวดินและการไถล 
(Slied) ทําให้ความลาดชันของตลิ่งไม่มั่นคง  การดูดโคลนออกจากก้นอ่างจะทําให้เสียสมดุลของผนังอ่างเก็บน้ํา            
แนวตลิ่งอาจทรุดหรือพังลงได้  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ  อาคารต่างๆ  รวมถึงระบบผลิตน้ําประปา  
ดังนั้น  หากจะมีการดูดโคลนต้องวางแผนการบดอัดปรับความมั่นคงเชิงลาด (Slop  Stability) ของแนวผนัง
หนองอีเจมเพื่อรักษาเสถียรภาพของอ่างเก็บน้ําด้วย   

จากเหตุผลดังกล่าว  จึงควรชะลอการดําเนินการที่เกี่ยวกับการรบกวนชั้นดินที่ก้นอ่างเก็บน้ํา
หนองอีเจม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 -  คณะเกษตรศาสตร์  ได้ประสานกับสํานักงานชลประทานที่  ๗  ให้ทราบถึงเหตุผลการชะลอ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําหนองอีเจม 

 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

๕.๘  รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีท่ีดูแลงานด้านต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ได้จัดประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลด้านการต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ในวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อชี้แจงนโยบายความร่วมมือด้าน



 
 

- ๒๗ - 

ต่างประเทศของสํานักงานคณะกรรมกรการอุดมศึกษา  และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย   
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านต่างประเทศ  โดย  รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  รองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าว  โดยเน้นย้ําถึง
ความสําคัญของบทบาททางด้านวิเทศสัมพันธ์  ที่จะมีส่วนสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย  โดยมีประเด็นจากการประชุมดังกล่าว ต่อไปนี้ 

๑. นโยบายความร่วมมือด้านการต่างประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑.๑  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้แก่  กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   

โดยเน้น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กัมพูชา และเวียดนาม  กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย              
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในแถบแอฟริกา และตะวันออกกลาง  กลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก (World  
Leaders) 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 

หลักๆ  ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ  กลุ่มประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศ                 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย  

๓. แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอุดมศึกษา 
๓.๑  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ 
-  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)  
-  โครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ   

(UMAP) 
- โครงการทุนการศึกษาภายใต้  ASEM-DUO  Fellowship  Programme 
- โครงการ  Malaysia – Indonesia – Thailand  Student  Mobility 
๓.๒  การดําเนินโครงการสนับสนุนให้นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศกลับมาพัฒนา 

อุดมศึกษาไทย โดยร่วมมือกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  สมาคมนักวิชาชีพไทยใน
ยุโรป   สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น 
       ๓.๓  ศูนย์อาณาบริเวณศึกษาในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่ 
                         -  ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา  สถานที่ต้ัง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
                         -  ศูนย์ศึกษาเอเปค        สถานที่ต้ัง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
                         -  ศูนย์ยุโรปศึกษา         สถานที่ต้ัง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ  พยายามใช้
ประโยชน์จากแหล่งทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด  และที่ประชุมยังได้ร่วมกันเสนอว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านควรพิจารณาจัดต้ังศูนย์อาณาบริเวณศึกษาของประเทศ/พ้ืนที่เหล่านั้น  
เช่น  ศูนย์ลาว  เขมร และเวียดนามศึกษา เป็นต้น  ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อยู่ระหว่าง           
การจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่  กัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
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๔. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านต่างประเทศที่ประชุมมีมติเห็นควร 
๔.๑  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกันเอง  และ 

จัดทํา  Best  Practice  ด้านการต่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการด้านต่างๆ 
       ๔.๒  สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน  ให้กับบุคลากร
และนักศึกษา 
                         ๔.๓  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาอังกฤษ 
       ๔.๔  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
                         ๔.๕  ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ จาก  Thai  Cyber Net 
                         ๔.๖  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์   
                         ๔.๗  จัดให้มีกิจกรรมกับสถาบันที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  อย่างต่อเนื่อง 
 
 

                   มติที่ประชมุ  :  รับทราบ 
 
 

๕.๙  รายงานการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยจากเหตุการณ์

ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิก  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ญี่ปุ่น  มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่ผู้ประสบภัย ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ  นั้น 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ดังกล่าว  เป็นเงินจํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  และมีผู้ร่วมบริจาคสมทบเพื่อช่วยเหลืออีก  เป็นเงินจํานวน  
๔๘,๐๗๐  บาท  รวมยอดเงินบริจาคที่นําส่งไปให้สถานทูตญี่ปุ่น  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๘๗๐ บาท  (เก้าหมื่น
แปดพันเจ็ดสิบบาท) 
 

                   มติที่ประชมุ  : รับทราบ 
 

 

๕.๑๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงแนะนําใช้
การศึกษาแก้ปัญหาวิกฤตโลก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมระดับสูง   
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน  ครั้งที่  ๑๐  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยทรงมีพระราชดํารัสเปิดการ
ประชุมตอนหนึ่งว่า  ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั่วโลกก่อให้เกิดปัญญาและวิกฤติใหม่ๆ             
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เรากําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม  ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งนานาชาติได้ปรึกษาหารือและทําความตกลงที่จะช่วยกัน
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ชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่พึงประสงค์  ทั้งนี้  การประชุมต่างๆ  ล้วนระบุว่าการศึกษาคือกุญแจ
สําคัญ ดังนั้น  การศึกษาเพื่อปวงชนมีภารกิจสําคัญ  ๒  ประการ  คือ  การยืนหยัดหลักการทั้ง  ๖  ข้อที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการสร้างความรับผิดชอบของทุกคน
ในฐานะพลเมืองโลกที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบปัญหาของโลก  ดังนั้น การศึกษาเพื่อปวงชนควรเน้นปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  มิฉะนั้น  โลกของเราอาจจะกลายเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เร็วกว่าที่
คาดคิด 
 

                   มติที่ประชมุ  : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๖   เรื่องอื่นๆ       
  ๖.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 

ประธาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นควรให้ปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีกําหนดสาระสําคัญในข้อบังคับ  ไว้ดังนี้ 

๑.  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  เมื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งครบระยะเวลา ๒  ปี  และ  ๕  ปี 

๒.     ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงานดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  

คน  และไม่เกิน  ๕  คน  ประกอบด้วย 
  (ก)  ประธานคณะกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (ข)  กรรมการจํานวนไม่เกิน  ๒  คน  ซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (ค) กรรมการจํานวนไม่เกิน  ๒  คน  ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี

ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  (ง)  เลขานุการซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ประกอบด้วย 

(ก)  อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ 
(ข )   กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  คน  ซึ่ งแต่งต้ังจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตํ่ากว่าระดับ
คณบดีหรือเทียบเท่า 

(ค)  เลขานุการซึ่งแต่งต้ังจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี 



 
 

- ๓๐ - 

  ๓.  การกําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ให้จัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อธิการบดีไปดําเนินการจัดทํารายละเอียด
หลักเกณฑ์  วิธีการและขั้นตอน ในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และให้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                    -   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๑.๑  เพื่อกําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหน้าส่วนงาน  โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

 ๑.๒  เพื่อให้หัวหน้าส่วนงาน  ได้ทบทวนการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมา  ตลอดจน
ได้รับฟังข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่างๆ  จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนในการ
ดําเนินงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาในระยะข้างหน้า 

 ๑.๓  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
ผลสัมฤทธ์ิและปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดําเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการกํากับดูแลการดําเนินงานของส่วน
งานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู้บริหาร  ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารส่วนงานให้เหมาะสม 

 ๑.๔  เพื่อให้เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้มีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของส่วนงาน 

 ๑ .๕  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้หลัก                 
ธรรมาภิบาล 
 ข้อ  ๒  องค์ประกอบในการประเมิน 
   ๒.๑  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานในรอบระยะ  ๒  ปี 
   ๒.๒  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 ข้อ  ๓  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
   ๓.๑  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  ตามข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประชุมหารือเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมิน  กําหนดการและเกณฑ์          
การประเมินและแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานผู้รับการประเมินทราบเป็นการล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า  ๑๕  วัน 
   ๓.๒  ให้ผู้รับการประเมินจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  
Report) ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  เสนอต่อคณะกรรมการก่อนวันที่รับการประเมินไม่ตํ่ากว่า  ๓  วัน 
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พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานย้อนหลัง  ๒  ปี  เช่น  รายงานประจําปี  รายงานการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น 
   ๓.๓  ในการประเมิน  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 
    ๓.๓.๑  พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนงานผู้รับการประเมิน  เพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา  รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และเยี่ยมชมกิจการของส่วนงาน 
                                         ๓.๓.๒  วิเคราะห์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
    ๓.๓.๓  ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  นักศึกษา  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนงาน โดยวิธการพบปะพูดคุย  สัมภาษณ์ และหรือใช้แบบสอบถาม 
    ๓.๓.๔  ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา 
    ๓.๓.๕  แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 
    ๓.๓.๖  จัดทํารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๓๐  
หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน  พร้อมทั้งนําเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ๓.๔  ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินโดย
อาจให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   ๓.๕  ให้ส่วนงานที่รับการประเมิน  นําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงส่วนงานต่อไป 
 

นอกจากนี้คณบดีคณะศลิปศาสตร์ ได้ใหข้อ้เสนอแนะ  ๒  ประเดน็  ดังนี ้
                    -   การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ   
                     ข้อ ๓.๑  บรรทัดที่  ๔  แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานผู้รับการประเมินทราบเป็นการล่วงหน้าไม่           
ตํ่ากว่า  ๑๕  วัน   แก้ไขเป็น  ๓๐  วัน 
                                          ข้อ ๓.๒  บรรทัดที่  ๒   การเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการก่อนวนัรบั         
การประเมินไม่ตํ่ากว่า  ๓  วัน  แก้ไขเป็น  ๗  วัน  
                   -   การปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดแีละหัวหน้าสว่นงาน 
                   หน้า  ๑   ข้อ  ๕   ประเด็นการพิจารณา  “ การเปิดเผยผลการประเมินควรกําหนดให้
ดําเนินการหลังจากสิ้นสุดการประเมิน” 
                   หน้า  ๒  วรรค  ๑  ตัดข้อความ  “ ตามข้อ  ๕ ”   
                     -  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ส่วนงานฯ  
                     ส่วนที่  ๔  สรุปผล  
                     ข้อ  ๔.๑  ผลการประเมิน  ประเด็นการพิจารณา “การปรับค่าคะแนนเริ่มต้น คือ          
ตํ่ากว่า  ๕๐.๐๐  = ควรปรับปรุง ”  แก้ไขเป็น  ตํ่ากว่า  ๖๐  =  ควรปรับปรุง 
 



 
 

- ๓๒ - 

                 มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ  และขอเชิญคณบดีทุกท่านเพื่อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอีกครั้ง   โดยจักได้แจ้งกําหนด วัน  เวลา และสถานที่ในภายหลัง            
ทั้งนี้ประธานที่ประชุมจักได้พิจารณานําข้อสรุปจากการหารือเพื่อจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๖.๒ ขอทบทวน  ประกาศเรื่อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ที่จัดการเรียนการสอนวันทําการปกติ 
(เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) จํานวน  ๕  หลักสูตร จากเดิมหน่วยกิตละ  ๒,๕๐๐  บาท  ขอปรับเป็น หน่วยกิตละ 
๑,๒๐๐  บาท  เหตุผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากขึ้น  และเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีรายได้น้อย  ทําให้นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาเพิ่ม ส่งผลให้คณะมีโอกาสเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพ  และมีผลงานตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น  เรื่องการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาการ  หลักสูตร
ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๕  หลักสูตร  เนื่องจากมีเหตุผลและความจําเป็น  ซึ่งคณะได้พิจารณาเรื่องความคุ้ม
ทุนในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วสามารถบริหารจัดการได้  โดยให้นําเรื่องเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมหน่วยกิต  
หลักสูตรระดับปริญญาโท  ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)  คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๕ หลักสูตร โดยให้ปรับ
ลดลงจากเดิมหน่วยกิตละ  ๒,๕๐๐  บาท  เป็น  ๑,๒๐๐ บาท  ทั้งนี้ให้ใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษา          
๑/๒๕๕๔  เป็นต้นไป  และมหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว  เมื่อวันที่  ๒๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

ในการนี้   คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเห็นควร
ยืนยันให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  ๕  หลักสูตร  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๔  เป็นต้นไป  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้กับนักศึกษาในรูปของการใช้ทุนการศึกษาภาคเรียนละ  ๑๔,๐๐๐ บาท                
ต่อภาคการศึกษา  จํานวน  ๒  ปีการศึกษา  (ทุนการศึกษาไม่จํากัดจํานวน)  ดังนั้นจึงขอให้การปรับเปลี่ยน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่  ควรมีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. ให้มีข้อบังคับใช้กับนักศึกษา  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
๒. ยืนยันตามมติเดิม  คือให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษา  ๑/๒๕๕๔   



 
 

- ๓๓ - 

 

                 มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา  

๒๕๕๔  เป็นต้นไป   
 

  ๖.๓ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (คณะวิทยาศาสตร์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตรศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๔                 
ทั้งนี้  คณะวิทยาศาสตร์  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ดังนั้นโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอ(ร่าง) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ 
  

ทั้ ง นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พิ่ ม เ ติ ม                
โดยกองบริการการศึกษา ควรชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวและให้
นักศึกษาลงนามรับทราบประกาศฉบับดังกล่าว  
 
 

                 มติท่ีประชมุ  : เหน็ชอบ   
 
   
 

  ๖.๔ การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม  
๒๕๕๔  ทั้งนี้  คณะวิทยาศาสตร์  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  ในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวน  ๒๐  คน  และมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน  ๖  คน 
 
 

                 มติท่ีประชมุ  :  เหน็ชอบ   



 
 

- ๓๔ - 

 

  ๖.๕  แนวปฏิบัติในระหว่างการจัดทําร่างข้อบังคับว่าด้วยส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย  
  ผู้อํานวยการกองกลาง นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความท่ี                 

ศธ  ๐๕๒๙.๑.๑๐/๒๘๓  ลงวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  เรื่องตอบข้อหารือแนวปฏิบัติในระหว่างการจัดทํา
ข้อบังคับว่าด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  โครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้เสนอแนวปฏิบัติให้สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เสนอร่างประกาศการจัดต้ังสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถานบันอุดมศึกษา             
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
  ๒. เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติร่างประกาศการแบ่งส่วนงานภายในตามข้อ ๑ แล้ว            
สถานปฏิบัติการฯ  จึงสามารถเสนอประกาศมหาวิทยาลัยในการรองรับการบริหารจัดการด้านการบริหารงาน
บุคลากรและงบประมาณ  ตามลําดับ  จนกว่าร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารส่วนงานที่เป็นหน่วยงานในกํากับ
จะแล้วเสร็จ   
ประเด็นที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  (ร่าง)ประกาศการจัดต้ังสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

                 มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ  ให้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศการจัดต้ังสถานปฏิบัติการโรงแรม

และการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
พ.ศ.  ๒๕๕๔  พร้อมแนบรายละเอียดความพร้อมความเหมาะสมของการจัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน             
โดยให้ครอบคลุมทั้ง ๑๑ ประเด็น ที่ระบุในประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป   
 
 

  ๖.๖  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง  The Florida  State  
University  กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา The  Florida  State  
University ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความประสงค์จะทําความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร  จึงส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  มายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้งานวิเทศสัมพันธ์  สํานักงานอธิการบดี  พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาในหน้าที่ ๒,๓ และ ๔  ของร่างบันทึกเพื่อให้ข้อตกลงในรูปแบบความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม   



 
 

- ๓๕ - 

 
 

                 มติท่ีประชุม  : มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานการปรับแก้ไขชื่อบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  The  Florida  
State  University กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 

  ๖.๗  โครงการสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยู่อาศัย   
  รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยบริ ห า รและชุ มชนสั มพั น ธ์  นํ า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เพื่ อ ท ร าบ                 
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํากัด  ในการประชุมประจําเดือน
มีนามคม  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  วันจันทร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  มีมติอนุมัติโครงการสวัสดิการเงินกู้
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับสมาชิกสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน  ๓  ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี  
(มีเฉลี่ยคืน)  กู้ยืมระหว่าง  วันที่  ๑  เมษายน – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

๒. วงเงินกู้พิจารณาจากหลักทรัพย์ค้ําประกันโดยบริษัทกลางเป็นผู้ประเมินวงเงินสูงสุดไม่
เกิน  ๓  ล้านบาท 

๓. วัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านใหม่  ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง  หรืออาคาร
พาณิชย์หรือไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน   ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   

 

                 มติท่ีประชมุ  : รับทราบ 
 
 
 

๖.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์  
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓   
  รองอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ มชนสั มพั นธ์   นํ า เ สนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อทราบ                 
งานกิจการนักศึกษาได้จัดทําประกาศเรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์  บุคลากร  และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ  อยู่ในระหว่างการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา ประกาศ
นี้ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘ ข้อ๑ มีการ
กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เนื่องจากระยะเวลา
เร่งด่วนทันการประเมิน  จึงเลือกเพียง ๑ พฤติกรรม “รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกาย
เหมาะสมกับโอกาส  เวลา  สถานที่ ” 
 

                   มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ 







กําหนดประเมนิคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและรายชือ่ประธานกรรมการประเมิน 
 

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน สาขา วัน/เวลา ชื่อ-นามสกุล จํานวน
คณะกรรมการ

ประเมิน 

รัฐศาสตร ์๑. คณะรัฐศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร ์

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างประสาน อยู่ระหว่างการ
ประสาน 
 

คณิตศาสตร ์

เคมี 

ชีวภาพ 

๒. คณะวิทยาศาสตร ์

ฟิสิกส์ 

๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ ๔ คน  
เลขานุการ  ๑ คน 

โยธา 

เครื่องกล 

อุตสาหการ 

ไฟฟ้า 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เคมี 

๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต กรรมการ ๗ คน  
เลขานุการ ๑ คน 

มนุษย์ศาสตร ์

สังคมศาสตร์ 

วรรณคดีตะวันออก 

๔. คณะศิลปศาสตร ์

วรรณคดีตะวันตก 

๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ ๔ คน  
เลขานุการ  ๑ คน 

สาธารณสุขศาสตร ์๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข แพทย์ศาสตร ์

๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างประสาน กรรมการ ๔ คน 
เลขานุการ ๑ คน 

บัญชีและการเงนิ 

บริหารธุรกิจ 

การจดัการเฉพาะด้าน 

๖. คณะบริหารศาสตร ์

พัฒนาบูรณาการ
ศาสตร์ 

๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผศ.ดร.ประสงค์สม               
ปุณยอุปพันธ์ 

กรรมการ ๕ คน 
เลขานุการ ๑ คน 

พืชไร ่

พืชสวน 

สัตวศาสตร ์

อุตสาหการ 

๗. คณะเกษตรศาสตร ์

ประมง 

๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต กรรมการ ๗ คน  
เลขานุการ ๑ คน 

 

 

เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๔  

 เมื่อวันองัคารที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 




