
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
วันอังคารที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
 

        ผู้มาประชุม  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๕. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายรัชชนนท์ แกะมา กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๘. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวสิริพัฒน์ ลาภจิตร กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 

๑๐. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๑. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร อักโข กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๑๖. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๒. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 

     



 
 
 

- ๒ - 

๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ ติดราชการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ ติดราชการ 
๔. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ลาป่วย 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ 
นายตรีเนตร สาระพงษ์  

๓. รักษาการหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และติดตามประสิทธิผล 

นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา 

๔. นายวิชิต  โสภากันต์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 
และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์   

๕. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
      -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชมุโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี -  
 



 
 
 

- ๓ - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  และงบเบิกแทนกัน  หมวดเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการ  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา  ตามท่ีกองคลัง  สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  หมวดเงิน
อุดหนุนโครงการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และงบเบิกแทนกัน  แจ้งเวียนให้คณะหน่วยงานได้
ถือปฏิบัติโดยจะเริ่มใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๕ (บันทึกข้อความกองคลัง ที่ศธ๐๕๒๙.๓/๑๕๘                
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินงานยังมีบางประเด็นที่ไม่สามารถกําหนดให้             
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าวร่วมกับกองคลังเมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้ข้อสรุปโดยมีประเด็นเพื่อ
เสนอพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการให้กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เป็นผู้เบิกจ่ายจากคลังจังหวัด
เพื่อลดขั้นตอนการเบิกจ่ายจากคณะและกองคลังในการวางฎีกาและเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนงาน
ได้เร็วขึ้น 
  ๒. การยืมเงินจากบัญชีเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บัญชีพัก) เสนอให้คณบดี /
ผู้อํานวยการ  เป็นผู้ยืมเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงานทั้งหมดรวมทั้งทําให้
กระบวนการควบคุมด้านการเงินการติดตามผลงานของบุคลากรภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เนื่องจากการจ่ายเงินอุดหนุนจะจ่ายเข้าบัญชีของคณะ/สํานัก  ซึ่งบางคณะได้กําหนดให้หัวหน้าโครงการยืมเงิน
ทดรองจ่ายจากคณะด้วย  และการดําเนินงานดังกล่าวจะลดความซ้ําซ้อนในการยืมเงินของหัวหน้าโครงการ 
  ๓.  การหักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ ๑๐ แนวทาง
ปัจจุบันที่ดําเนินการคือ  มหาวิทยาลัยหักค่าสาธารณูปโภคในส่วนมหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ โดยใช้หลักฐานคือ
ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย  และในส่วนของคณะเมื่อรับเงินค่าสาธารณูปโภคของคณะร้อยละ ๕ โดยใช้
หลักฐานคือใบเสร็จของมหาวิทยาลัย มอบให้หัวหน้าโครงการเป็นหลักฐานในการส่งใช้ใบสําคัญโครงการ         
เดิมโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้นําเสนอแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  
เพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัย 
  แต่เนื่องจากปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  จ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าชัดเจนแล้ว  และเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกําหนดหลักเกณฑ์ให้  โครงการวิจัยต้ังงบค่า
สาธารณูปโภค  จึงเสนอพิจารณาให้หักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัยทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและของ
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  นําไปชําระเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและให้ใช้เป็นหลักฐานทางการเงินเป็นใบเสร็จการชําระ
ค่ากระแสไฟฟ้า 
 
 



 
 
 

- ๔ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. (ร่างฉบับใหม่)  ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบเบิกแทนกัน หมวดเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๒. การหักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัย  ชําระเป็นค่ากระแสไฟฟ้า เริ่มดําเนินการ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 

                 มติท่ีประชุม : ประเด็นที่ ๑ รับในหลักการขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ

งบเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุน โครงการวิจัย โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้กองส่งเสริมการ
วิจัย จัดทํารายละเอียดร่วมกับคณะ/สํานัก/กองคลัง/โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ก่อนออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไป แต่ทั้งนี้ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       ประเด็นที่ ๒ เห็นชอบการหักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดินร้อยละ ๑๐ เพื่อชําระเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โดยหักในส่วนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕
โดยให้ตัดจ่ายที่คณะ ร้อยละ ๕ และให้โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรพิจารณารายละเอียดใน
สัญญาจากแหล่งทุนที่ได้รับประกอบการหักค่าสาธารณูปโภค และเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

 

   ๔.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๔ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
คณะนิติศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและ
การดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔  ได้วางระบบการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชีสําหรับหน่วยงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ตามความในข้อที่ ๒๙ ให้คณบดีเสนอ      
อธิการบดีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี  และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และอ้างตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ ๑๙๒๘/ ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่งต้ัง
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ  เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์   
  ด้วยการดําเนินการสอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วผู้สอบบัญชี จึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ และงบรายได้ค่าใช้จ่าย สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
  งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์     ๑๔,๑๗๐,๗๖๑.๙๕  บาท 
หนี้สินและส่วนทุน    ๑๔,๑๗๐,๗๖๑,๙๕  บาท 



 
 
 

- ๕ - 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
รายได้      ๑๖,๑๔๑,๑๓๙.๖๐  บาท 
ค่าใช้จ่าย     ๑๖,๗๖๖,๕๔๔.๕๑  บาท 
รวมได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่าย          - ๓๕๒,๔๐๔.๙๑  บาท  

  แยกหมวดรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะฯ ๑๓,๗๖๖,๘๓๑.๗๑  บาท 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการโครงการคณะฯ   ๒,๕๒๘,๕๑๓.๕๗  บาท 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะนิติศาสตร์

ดําเนินการประสานกับงานพัสดุ กองคลัง ในแนวทางการจัดทําบัญชีรายการครุภัณฑ์ประจําปีและ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ รายงานผลการดําเนินการในกรณีที่ครุภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพให้สอดคล้องกับ
รายงานค่าเสื่อมราคา  

 

 ๔.๓ แผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการ
คืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระเบียบวาระที่ ๔ .๒ .๔            
การจัดทําแผนคืนเงินยืมที่สนับสนุนการปรับปรุงอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ  สภามหาวิทยาลัย ได้ให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทํารายละเอียดการคืนเงินโดยเริ่มต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในระยะ ๕ ปี 
แรก  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้เริ่มใช้คืนเงินยืมสํารองแก่มหาวิทยาลัยในขั้นตํ่า จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการอาคารกิจกรรมสุขภาพ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- แผนการคืนเงนิยืมทุนสํารอง  จํานวน  ๓๙,๖๕๗,๖๐๐๐  บาท  จํานวน  ๒๐ ปี 

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ขอให้ปรับแผนการคืนเงินทุนโดยปรับเพิ่มจํานวนเงินที่คืนให้สูงขึ้น เพื่อให้ระยะเวลา

การคืนเงินทุนฯ ลดลง และปรับให้อยู่ในช่วง ๕ – ๑๐ ปี   
๒. กําหนดหลักการคํานวณระยะเวลาการคืนเงินทุนสํารองโดยใช้หลักแนวคิดจากข้อมูลที่

ควรจะเป็น  เช่น การประมาณการรายรับ  ค่าใช้จ่าย การคํานวณโดยใช้ข้อมูลจากแผนการรับบุคลากร 
นักศึกษา  ที่เกิดขึ้นในอนาคต  

๓. การจัดทําแผนกิจกรรมหรือโครงการในพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพื่อหารายได้หรือส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถให้บริการด้าน
การรักษา  การตรวจสุขภาพ ตลอดการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนใน
พื้นที่ ในอนาคต 



 
 
 

- ๖ - 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับ 

แก้ไขรายละเอียดในแผนการคืนเงินยืมทุนสํารอง และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

 
 

  ๔.๔ การจัดสรรค่าบํารุงห้องสมุดนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและ
เอก 
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดสรรค่าบํารุงห้องสมุด
นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอก เนื่องจากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สํานักวิทยบริการ  ได้รับค่า
บํารุงห้องสมุดจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอัตรา ๕๐๐ บาท/คน/เทอม เท่านั้น แต่ขณะเดียวกัน            
สํานักวิทยบริการต้องให้บริการกับนักศึกษาทุกระดับ  ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการวัสดุตําราและวารสารที่
จําเป็นต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอกจํานวนมาก โดยเฉพาะค่าวารสารต่างประเทศ 
จํานวน ๖๑๘,๔๑๐ บาท และวารสารภาษาไทย จํานวน ๑๒๒,๘๙๒.๙๙ บาท ค่าฐานข้อมูล จํานวน 
๑๗๔,๕๐๔ บาท แต่ปรากฏว่า สํานักวิทยบริการ ไม่ได้รับการจัดสรร  ค่าบํารุงห้องสมุด จากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
  -  การขอรับจดัสรรค่าบํารุงห้องสมุด/ภาคการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอก 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการและให้ปรับการขอรับการจัดสรรในปีการศึกษา 

๒๕๕๖  และให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

 
 

๔.๕  การกําหนดสถานภาพของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานักวิทยบริการ  
ได้รับการพิจารณาให้ควบคุม ดูแล การดําเนินการของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยได้รับอนุมัติ
ให้จัดทําโครงการจัดต้ังศูนย์หนังสือ และส่งเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี ๒๕๕๓ นั้น  
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กําหนดแล้ว และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอทราบสถานภาพและความชัดเจนเกี่ยวกับ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อจะได้กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนย์หนังสือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.  กําหนดสถานภาพของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่างจัดทําข้อบังคับ 
  ๒.  กําหนดแนวทางการบริหารการเงิน 



 
 
 

- ๗ - 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ภายใต้กํากับของ

สํานักวิทยบริการ และให้พิจารณาการจัดทําข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย         
ศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตําราเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 

๔.๖  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักวิทยบริการ 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายในสํานักวิทยบริการ ที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙ ให้มีการแบ่งส่วนราชการของ        
สํานักวิทยบริการ ดังนี้ ๑.) สํานักงานเลขานุการ ๒.) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ๓.) ฝ่ายผลิตและบริการ
เอกสาร ๔.) ฝ่ายหอสมุด 
  ทั้งนี้ยังไม่มีการยกเลิกฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร  แต่มีการจัดต้ังโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และมีข้อบังคับใช้เมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๔ โดยเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  ๑. ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.๒๕๔๓  ยังไม่ยกเลิกส่วนราชการ   
ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร 
  ๒. ข้อบังคับการจัดต้ังโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๔  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
  ๓. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดต้ังขึ้นโดยยกสถานะฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร  
สํานักวิทยบริการ  ขึ้นเป็นโรงพิมพ์ฯ  ทั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากร  ครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ และบุคลากร
บางส่วนของฝ่ายผลิตและบริการ  ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักวิทยบริการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.  ยกเลิกฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๒.  นําบุคลากร  ครุภัณฑ ์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด  สังกัดสํานักวิทยบริการตามประกาศฯ 

 
 

มติท่ีประชุม : มอบสํานักวิทยบริการพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. สําหรับฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ที่ปรากฏตามโครงสร้างในพระราชกฤษฎีกา แต่ใน
ปัจจุบันไม่ได้มีการดําเนินงานอยู่ภายในสํานักวิทยบริการ ขอให้กําหนดไว้เป็นข้อสังเกตหรือหมายเหตุ            
โดยระบุไว้ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักวิทยบริการ ให้ชัดเจนว่ามิได้มีการดําเนินการ
เนื่องจากสาเหตุใด  

๒. มอบสํานักวิทยบริการประสานโรงพิมพ์เพื่อดําเนินการขอโอนย้ายบุคลากรในการยืม
ตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานและการขออนุมัติยืมหรือตัดโอน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิตเอกสาร มาติดต้ัง  
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



 
 
 

- ๘ - 

 ๔.๗ การบริหารจัดการฝ่ายห้องสมุด  และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานัก
วิทยบริการ  แบบรวมศูนย์/ไม่รวมศูนย์ 
          ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สํานักวิทยบริการ  มีการแบ่ง
ส่วนการบริการ  จัดการภายในเป็น  ๔  ฝ่าย  ดังนี้ ๑.) สํานักเลขานุการ ๒.) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา         
๓.) ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ๔.) ฝ่ายหอสมุด  ซึ่งสํานักวิทยบริการมีพันธกิจ  คือ 
  ๑.  พัฒนาการบริการสารสนเทศ  ผลิตสื่อที่ทันสมัย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน        
การค้นคว้าการวิจัย  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน 
  ๒.  บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓.  ส่งเสรมิ  เผยแพร่  ทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
  ๔.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล 
  ตามข้อเท็จจริงปัจจุบันจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
จึงทําให้ทราบข้อมูล ดังนี้ 
  ด้านการบริการห้องสมุด  แต่ละคณะมีห้องสมุดเปิดให้บริการแก่นักศึกษาของคณะตนเอง   
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร รวมทั้งมีบุคลากรที่เป็นบรรณารักษ์           
หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้บริการ  ทั้งนี้บางคณะให้บริการเฉพาะนักศึกษาคณะตนเองเท่านั้น 
  ด้านการบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  บางคณะมีงานโสตทัศนศึกษาของคณะเอง   
มีวัสดุ อุปกรณ์ด้านสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริการที่เป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษา           
คณะนั้น ๆ  

สภาพปัญหา  จากข้อมูลดังกล่าว  ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
งบประมาณที่จัดซื้อวัสดุหนังสือ  วารสาร  ตํารา  หรือสื่อโสตทัศน์  และด้านบุคลากร 
  และจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๕  เสนอแนวทางการจัดทําโครงสร้างอัตรากําลัง  และแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสํานัก
วิทยบริการ  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คือรองศาสตราจารย์ยุพิน  เตชะมณี  และรองศาสตราจารย์ภรณี   
ศิริโชติ  ในส่วนการบริการของฝ่ายหอสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยนําระบบการบริหารจัดการที่
จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  โดยผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า  ประหยัด  และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  บน
พ้ืนฐานความพอเพียง 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  รวมศูนย์/ไม่รวมศูนย์  การบริการห้องสมุดจากทุกคณะ  และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่สํานักวิทยบริการ 
 

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นเพื่อเป็นข้อสังเกตในการดําเนินการ
ร่วมกันระหว่างคณะ/สํานัก เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สําหรับการ
ให้บริการของสํานักวิทยบริการ ดังนี้ 



 
 
 

- ๙ - 

 ๑.) ในการจัดทํารายละเอียดด้านการรวมศูนย์การบริการด้านห้องสมุดควรปรึกษาหารือ
ร่วมกันและกําหนดประเด็นดังต่อไปนี้   

      ๑.๑ รายการหนังสือทุกคณะควรลงรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูลกลางของ 
มหาวิทยาลัย 

      ๑.๒ ระบบยืมคืนควรเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด 
      ๑.๓ ข้อดี-ข้อเสียของการดําเนินงานมีอะไรบ้าง   
      ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการสืบค้น/การยืม-คืน/การตรวจสอบ

การค้างส่ง) มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 
      ๑.๕ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการด้านงบประมาณต้องทําความตกลง

กับคณะต่างๆ ให้ชัดเจน  
      ๑.๖ บุคลากรของสํานักวิทยบริการมีความพร้อมในการควบคุมหรือสนับสนุนการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการรวมศูนย์บริการด้านห้องสมุดหรือไม่  
๒.)  ควรเปิดโอกาสให้ห้องสมุดประจําคณะสามารถวางระบบของคณะของตนเองได้ จึง

ควรยึดหยุ่นเรื่องแนวปฏิบัติเนื่องจากแต่ละคณะมีบริบทและแนวปฏิบัติที่ต่างกันในแต่ละคณะและอาจมี
หนังสือบางรายการที่มีการใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง   
๓.) กําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการร่วมกันในระบบการติดตาม ผู้ใช้บริการไม่นําส่งหนังสือคืนใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติให้สํานักวิทยบริการพิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การยืม-คืนหนังสือใน
ห้องสมุดคณะต่างๆ และทําการแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้โดยสะดวก 

   
 

 ๔.๘ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะ 
ท่ีเป็นส่วนราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  
ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้บัญญัติไว้ดังนี้ 
  มาตรา  ๒๘  ในคณะหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบด้วยคณบดี  รองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
และกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําในคณะจํานวนสองคน  ถ้ามีมีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่
ไม่ถึงสี่ภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณาจารย์ประจําในคณะกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จํานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า
เจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน 



 
 
 

- ๑๐ - 

  กรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง จะเป็นคณาจารย์ประจําในภาควิชาเดียวกันเกิน
หนึ่งคนไม่ได้ 
  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะได้รับแต่งต้ังในแต่ละคณะ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  ให้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจําคณะ  และให้คณบดีแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประจําคณะ 
  กรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  แต่อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
  การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสาม โครงการจัดต้ังกองกฎหมายจึงได้
จัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ประจํา สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๕   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ประจํา  สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

๑. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้  
๒.  ควรพิจารณาปรับรูปแบบ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้             

ควรแก้ไขจากการสรรหาเป็นการเลือกตั้ง 
๓. การปรับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ   

ข้อ ๙  (๑)  ขอให้พิจารณาตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  

- ในการดํา เนินการสรรหาโดยปกติคณบดี   รองคณบดี  หัวหน้าสาขา            
เป็นกรรมการประจําคณะในตําแหน่งอยู่แล้ว  ไม่ควรให้มาสรรหาคณาจารย์ประเภทอาจารย์ประจํา หรือไม่
ควรมีจํานวนมากเกินกว่ากรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  เพื่อความเป็นกลางและเป็นการถ่วงดุลอํานาจใน
ที่ประชุม  

ข้อ  ๕  (๑), (๒)  ตรวจสอบจํานวนกรรมการประจําประเภทคณาจารย์ ในกรณทีี่
มีจํานวนสาขาวิชาจากเกินที่กําหนดไว้   
 

 
 

 

 
 

มติท่ีประชุม : มอบให้โครงการจัดต้ังกองฎหมายพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ประจําคณะ  ประเภทคณาจารย์ประจํา  สําหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอให้ปรับ
รูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  



 
 
 

- ๑๑ - 

  ๔.๙  ขอความเห็นขอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ   
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๑๐)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๘  คน  โดยคณะต้นสังกัด
ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๗  คน 
 ๑.  คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
      -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  ๑  คน 
      -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน  ๑  คน 
 ๒.  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
      -  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิง่แวดล้อม    จํานวน  ๒  คน 
      -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอตุสาหการ    จํานวน  ๒  คน 
 ๓.  คณะศิลปศาสตร ์  จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
      -  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๑  คน 
 ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  คน 
 ๑.  คณะรัฐศาสตร ์  จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
      -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๑  คน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐)  จํานวน ๘  คน และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป   
 
 
 

  ๔.๑๐ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  แผน ข  (ภาคพิเศษ) 
  นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบริหารบัณฑิตศึกษา 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา แผน ข จากภาค
ปกติเป็นภาคพิเศษ  เพื่อรองรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อแต่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา รวมทั้งจําเป็นต้อง
ศึกษานอกเวลาราชการ  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในการนี้ ทําให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  แผน ข เปลี่ยนแปลงไปจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคปกติ  ต้ังแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข ภาคพิเศษ  จากเดิมค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร ๙๔,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๑๔๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ



 
 
 

- ๑๒ - 

บริหารหลักสูตร  ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว 

รายการค่าธรรมเนียม หลักสูตรเดิม (ภาคปกติ) หลักสูตรปรับปรุง (ภาคพิเศษ) การจัดสรร 

๑. ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษา ๑,๐๐๐ บาท (แรกเข้า) ๑,๐๐๐ บาท (แรกเข้า) มหาวิทยาลัย 

๒. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ๒,๐๐๐ บาท/ภาค ๒,๐๐๐ บาท/ภาค มหาวิทยาลัย 

๓. ค่าธรรมเนยีม กศ.ประจําภาค ๕,๐๐๐ บาท/ภาค ๕,๐๐๐ บาท/ภาค คณะ 

๔. ค่าธรรมเนยีมลงทะเบียนรายวิชา ๑,๐๐๐ บาท/หน่วยกิต ๒,๕๐๐ บาท/หน่วยกิต คณะ 

๕. ค่าธรรมเนยีมการค้นคว้าอิสระ ๒,๐๐๐ บาท/หน่วยกิต ๒,๕๐๐ บาท/หน่วยกิต คณะ 

๖. ค่าธรรมเนยีมพิเศษ ๖,๐๐๐ บาท/ภาค ๖,๐๐๐ บาท/ภาค คณะ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๙๔,๐๐๐ บาท ๑๔๒,๐๐๐ บาท  
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.  ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  แผน ข (ภาคพิเศษ)  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๒.  เพื่อพิจารณาร่างประกาศ  การเรียกเกบ็อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการอนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   
และขอให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา  พิจารณาปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่า
บํารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศใช้ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ต่อไป  

 

  ๔.๑๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก 
  นางสาวสิริพัฒน์ ลาภจิตร รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารบัณฑิตศึกษา นําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับบุคคลภายนอก 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)มีนโยบายกําหนดให้มีการศึกษา           
โดยเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้  ซึ่งมีประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่ในระบบ พ.ศ.๒๕๔๕ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการ  สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
หรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  ได้ใช้ผลการเรียนที่ลงเรียนใช้เทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนรายวิชาเพื่อเทียบโอนเข้าสู่
ระบบส่วนกลาง (โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย)จึงได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและประโยชน์ทางการศึกษา 



 
 
 

- ๑๓ - 

  และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ได้พิจารณานโยบายของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อมากําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  หรือ บุคคลภายนอก หรือนักศึกษาวิสามัญ  เพื่อลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  สําหรับศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในบางรายวิชาเพิ่มเติม  หรือนําผลการศึกษาไปเทียบโอนผลการ
เรียนหรือเทียบโอนรายวิชาในแต่ละระดับได้ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  ทั้งนี้เห็นควรมอบให้คณะ/หลักสูตร           
นํา(ร่าง)ประกาศแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอก  หรือนักศึกษา
วิสามัญที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไป
พิจารณา  เนื่องจากประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดการศึกษาของคณะ  และให้ส่งข้อพิจารณาแจ้งส่วนกลาง  
(โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย)  เพื่อสรุปข้อมูลนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป   
  ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์  ได้ทําเรื่องขออนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๑ ๗๐๐  English for 
Graduate  เพื่อนําไปใช้ประกอบการรับทุนการศึกษาของทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศ
ให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ซึ่งต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษของสถาบันทดสอบทาง
ภาษาหรือการสอบมาตรฐานอื่น ๆ หรือสอบผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ศึกษา
ระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก โดยท่ีผู้สมัครรับทุนต้องส่งหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่าน
เกณฑ์ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้กําหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนเป็นวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕  และเปิดสอนวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา  และบุคคลภายนอกได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้  และ/หรือนําผลรายวิชาที่ได้รับค่าคะแนนไปใช้ในการเทียบโอนผลการเรียน  หรือเทียบโอนรายวิชา  
หรือมาใช้ในการศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา  อีกทั้งเพื่อให้โอกาสกับนักศึกษาได้ลงทะเบียนข้ามสถาบัน  
เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปิดรายวิชาให้สําหรับเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย  ดังนั้นจึงขอ
เสนอแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาวิสามัญ       
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. ขออนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ได้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๑๔๒๑.๗๐๐ English for Graduate   ซึ่งเป็นรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนําผลคะแนน
สอบไปใช้ขอรับทุนและประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
  ๒. เพื่อพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาวิสามัญที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  ๓. เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



 
 
 

- ๑๔ - 

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตเพื่อปรับแก้ไข ดังนี้ 
๑. ร่างประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนเรียนฯ  
    ข้อ ๓,๔ พิจารณาปรับข้อความจาก “การรับเข้าศึกษา” เป็น การลงทะเบียนเรียน 

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและป้องกันมิให้เกิดความสับสน 
                       ข้อ ๔.๑ ปรับข้อความจาก “ภายใน ๑๕ วัน ” เป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม              

ประกาศฯ ของหลักสูตรนั้นๆ 
             ข้อ ๔.๒,๔.๓ พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนและแนวปฏิบัติโดยใช้ข้อความให้

ถูกต้อง  เน้นกระบวนการที่ต้องดําเนินการให้มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีการตรวจสอบที่ครบถ้วนจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             
 

มติท่ีประชุม : มอบโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณา

ตรวจสอบและปรับแก้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องประกาศแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาวิสามัญ               
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเรื่องแนวปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 ๔.๑๒  การเสนอดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายแด่ราชวงศ์ในวาระพิเศษเฉลิม 
พระเกียรติ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเสนอ       
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิถวายแด่ราชวงศ์ในวาระพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๓๙   ในข้อ ๘ สภามหาวิทยาลัยให้ปริญญากิตติมศักด์ิแด่พระบรม
วงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที่น่ายกย่องของมิตรประเทศ นั้น และสืบเนื่องจาก                 
ปีพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ทั้งนี้หาก
คณะ/สํานัก มีความประสงค์ที่จะถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ขอให้นําเสนอไปที่ งานพัฒนาหลักสูตร 
กองบริการการศึกษา เพื่อรวบรวมและนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

๔.๑๓  รายงานประจําปี  

 ๔.๑๓.๑ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ สาํนักคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย  
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงาน

ประจําปี ๒๕๕๔ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังขึ้น
เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             



 
 
 

- ๑๕ - 

โดยสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ดําเนินงานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภารกิจส่วนใหญ่ของสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายดําเนินงานในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการนักศึกษา บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อให้บริการ รวมทั้งการให้บริการระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Uninet) เพื่อ
ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้การดําเนินงานรวมถึงการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
ได้พัฒนาขึ้นให้มีความครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา อันจะทําให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลและสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์  

ในปี พ.ศ ๒๕๕๔ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พยายามดําเนินการต่างๆ ตามนโยบาย
ในเรื่องความพอเพียงไม่ว่าด้านบุคลากรที่เน้นจํานวนไม่มากแต่มีคุณภาพในการดําเนินงานทั้งในด้านการ
ให้บริการ การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศหรือการใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติโดยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๔.๑๓.๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔  คณะเกษตรศาสตร์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนานําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจําป ี 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ คณะเกษตรศาสตร์ จากบทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ และปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้รวมทั้งสิ้น ๕๙,๙๖๗,๖๐๐ บาท และ ๕๖,๐๒๑,๗๕๐ บาท ตามลําดับได้ดําเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในด้านต่างๆดังนี้  
  ๑.การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี โทและเอก จํานวน ๘ หลักสูตร (๑๔ สาขาวิชาเอก) มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ คน 
ปริญญาตรี ๙๐๘ คน ปริญญาโท ๑๐๔ คน และปริญญาเอก ๑๔ คน และมีบัณฑิตที่จบและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน 
๑๒๕ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑๓ คน ตามลําดับ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก จํานวน ๘ หลักสูตร (๑๖ สาขาวิชาเอก) ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ คน 
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๗๖ คน และมหาบัณฑิต จํานวน ๑๑๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
ได้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีละ ๒๔ และ ๔๔ ทุนตามลําดับ 



 
 
 

- ๑๖ - 

  ๒.การวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๙,๘๑๔ บาท ๒๑ โครงการ และในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๔๙,๗๔๐ บาท และ ๓๔ โครงการ และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เป็นรูปของ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวม
จํานวน ๕๒ เรื่อง และมีผลงานที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงปี ๒๕๕๔ จํานวน ๙ เรื่อง  
  ๓. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากโครงการปกติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางการเกษตร จํานวน ๑๒ โครงการ (๘๔๕,๐๐๐ บาท) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และจํานวน ๑๕ โครงการ 
(๑,๓๖๘,๖๕๐ บาท) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามลําดับ คณะฯ ยังได้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามต่างๆของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การไหว้ครู เข้าพรรษา ใส่ผ้าไทย การแสดงมุฑิตาจิตแก่       
ผู้เกษียณอายุราชการ 
  ๔. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาร ๒๕๕๓ คณะฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้า
ภาพรวมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจํา
ชาติสู่ครัวโลก” (International Conference on Indigenous Food Research and Development to 
Global Market) ในงาน Food Innovation Asia Conference 2010 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ จํานวน ๓๐๙ คน ผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ จํานวน ๑๖๓ ราย 
และรวมกิจกรรมการบริการวิชาการอื่นๆ อีกจํานวน ๒๓ โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก เป็นเงินรวมจํานวนทั้งสิ้น ๖,๖๘๙,๑๐๔ บาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน
มากกว่า ๑๕๐ ,๐๐๐ คน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๘ โครงการ งบสนับสนุนจํานวน 
๒,๒๗๑,๙๐๐ บาท  
 
 

  ๔.๑๓.๓ รายงานประจําปี ๒๕๕๔  คณะศิลปศาสตร ์
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจําปี  ๒๕๕๔ 
คณะศิลปศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้จัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๔  ขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ส่วนที่ ๒ ผลการ
ดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  

โดยสรุปจากปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขา
การพัฒนาสังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขา
ภาษาจีน สาขาประวัติศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง และ สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ในระดับ
ปริญญาโท เปิดสอนรวม ๓ หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และการ
พัฒนา โดยสาขานี้แบ่งเป็น ๔ วิชาเอก คือวิชาเอกสังคมศาสตร์สุขภาพ และวิชาเอกสังคมศาสตร์



 
 
 

- ๑๗ - 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการพัฒนาสังคม และวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต ปัจจุบัน
คณะศิลปศาสตร์จึงมีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและให้กองแผนงาน นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 

๔.๑๔ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล         
รัตนโนบล  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้การดําเนินการพิจารณา
คุณสมบัติและผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๕ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเลือกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในข้อ ๓ ตามระเบียบว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ . ๒๕๕๑              
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑.  อธิการบดี    เป็นประธานโดยตําแหน่ง 
  ๒.  ประธานสภาอาจารย์   เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
  ๓.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งที่ประชุมผู้บริหารจะได้
กําหนดและแตง่ต้ังเป็นปี ๆ ไป  จํานวนไม่นอ้ยกว่า  ๔  คน  และไม่เกิน  ๗  คน 
  ๔.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  
 
 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตน

โนบล ประจําปี ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการ
เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อ ดังนี้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑. นายนิกร  วีสเพ็ญ  

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

๑. รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. รศ.ไชยนัต ์ รัชชกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ผศ.นท  แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. ผศ.มนูญ  ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 
  

   
 



 
 
 

- ๑๘ - 

  ๔.๑๕ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การแต่งต้ังคณะกรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
  จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๔ ปริญญาและ
เครื่องหมายวิทยฐานะ  ข้อ ๔๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นและเป็นผู้
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑)  เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  หรือ 
  ๒)  เป็นผู้ที่ใช้วิชาการทําคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย  ประเทศชาติหรือนานาชาติ  
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 
  ๓)  สําหรับข้าราชการประจําของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจะพิจารณาให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิ  เมื่อพ้นสภาพหน้าที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว   
การดําเนินงานที่ผา่นมา 
  มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักด์ิ  จํานวน ๕ ปริญญา และมอบปริญญา
กิตติมศักด์ิไปแล้วจํานวน  ๑๘  ราย   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  เสนอขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคณะกรรมการเลือกสรร จํานวน           
๔ – ๗  คน  ตามโครงสร้างคณะกรรมการเลือกสรร  (ตามข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๗.๑)  ประกอบด้วย 
  ๑)  อธิการบดี 
  ๒)  ประธานสภาอาจารย์ 
  ๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่กรรมการบริหารกําหนด
และแต่งต้ังเป็นปี ๆ ไป  จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน  ไม่เกิน  ๗ คน   
  ๔)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 
  ผู้ช่วยเลขานุการ..................................................... 
   ๔.๒  เสนอขอให้พิจารณาจะแต่งต้ังผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลเป็นกรรมการชุด
เดียวกับกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิหรือไม่  หากต้ังเป็นชุดเดียวกัน  อาจให้แยกคําสั่งให้ชัดเจน 
   ๔.๓  เสนอขออนุมัติงบประมาณสําหรับการประชุมเป็นค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท  และพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ได้แก่  ค่าใบประกาศเกียรติคุณ  ค่าเลี้ยง
รับรองในงานแสดงความยินดี 
   ๔.๔  พิจารณาปฏิทินการดําเนินงานประจําปี   

 



 
 
 

- ๑๙ - 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร               
กองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามรายชื่อ  ดังนี้  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑. นายนิกร  วีสเพ็ญ  

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

๑. รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. รศ.ไชยนัต ์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๔. ผศ.นท  แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. ผศ.มนูญ  ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 

 
 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ตามท่ีได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๕๒  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอความ
ร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๕  และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ต่อไปได้ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๖  (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนมากที่ ศธ ๐๕๐๖/๓๑๖๑ ลงวันที่  
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

 
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 



 
 
 

- ๒๐ - 

๕.๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนงบประมาณ       
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
นักศึกษาทํางานระหว่างเรียนงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  หน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา  งานกิจการนักศึกษา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการจ้างนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน  ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท  เนื่องจากหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ดําเนินการตรวจสอบงบประมาณในการจ้างนักศึกษาบางคณะได้จ้างนักศึกษาในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงขอแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน
จ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาชั่วโมงละ ๒๕ บาท  
  การดําเนินงานเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย  กองแผนงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จ้างงานนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน 
  ระดับมหาวิทยาลัย  งานกิจการนักศึกษา  พิจารณาจัดสรรงบประมาณและควบคุมการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน  ให้ดําเนินการตามแผนงบประมาณที่ต้ังไว้ 
  ระดับคณะ/สํานัก  ดําเนินการจ้างนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ รายงานผลการติดตามนักศึกษาที่เข้าข่ายศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนด 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  ข้อ ๑๑  กําหนดเรื่องระยะเวลาการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศกึษาแบบเต็มเวลา  เป็นดังนี้ 
   ๑๑.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
   ๑๑.๒  ปรญิญามหาบัณฑิต  ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๓  ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต  ผู้ที่สําเร็จปรญิญาบัณฑิตไม่เกิน ๘ ปีการศกึษา  ส่วนผูท้ีส่ําเร็จ
ปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๔  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้
ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
   ๑๑.๕  การนับเวลา  ให้นับต่อเนื่องกันต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  จากการตรวจสอบข้อมูล  หากสิ้นภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เข้าข่ายศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด  มีนักศึกษาปริญญาโทรหัส ๕๐  ที่เข้าศึกษาในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ จะศึกษาครบ ๕ ปีการศึกษาและนักศึกษาปริญญาเอกรหัส ๔๙ ที่เข้าศึกษาในภาค



 
 
 

- ๒๑ - 

การศึกษาที่ ๑/๒๕๔๙ จะศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯกําหนด   โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการติดตาม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าข่ายศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษา              
๒/๒๕๕๔   

จากการติดตามและตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
คณะ/หลักสูตรพบว่าเมื่อใกล้สิ้นภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕  ยังมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนด  จํานวนรวม ๙๕ ราย  โดยแยกเป็นปริญญาเอก ๒๖ ราย ปริญญาโท 
๖๙ ราย  
 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือคณบดี

ทุกคณะพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลของนักศึกษาในสังกัดกรณีมีข้อผิดพลาดจากระบบของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ ควรมีวิธีการแก้ไขเยียวยาให้กับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางผลักดันให้นักศึกษาจบ
การศึกษาตามกําหนด แต่ถ้าหากเกิดจากความบกพร่องจากตัวของนักศึกษาให้ดําเนินการไปตามระเบียบที่
กําหนดโดยเคร่งครัด  

 

  ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานความก้าวหน้าของ
นักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดเรื่องระยะเวลาการขยายเวลาศึกษาไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา  เป็นดังนี้ 
   ๑๑.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา 
    ๑๑.๒  ปรญิญามหาบัณฑิต  ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
   ๑๑.๓  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ผู้ที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  ส่วนผู้
ที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
   ๑๑.๔  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
   ๑๑.๕  การนับเวลา  ให้นับต่อเนื่องกันต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

ข้อ ๔๔  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น 
ๆ ครบถ้วนแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด  



 
 
 

- ๒๒ - 

นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  หากมีเหตุสุดวิสัยต้องเสนอสภาพิจารณา 

  ในทางปฏิบัติ  ปัจจุบันคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรยังเสนอเรื่องมาเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์  โดยให้ข้อมูลเหตุผลความจําเป็นประกอบเพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา  ทั้งนี้หากพิจารณาตามข้อกฎหมายในข้อบังคับฯ  นักศึกษาจะต้องถูกประกาศสถานภาพพ้นจากการ
เป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ  ทั้งนี้เนื่องจากคณะ/หลักสูตรเห็นว่ามีเหตุจําเป็น  เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
และนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้หากได้รับการขยายเวลาศึกษาในภาคเรียนที่ขอนี้  ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔          
ได้อนุมัติขยายเวลาศึกษาให้กับนักศึกษากรณีศึกษาเกินเกณฑ์จํานวน ๕๔ ราย  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ทั้งนี้ให้สรุปเสนออธิการบดีพิจารณาเนื่องจากข้อบังคับกําหนดให้อํานาจ
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 

  ดังนั้น  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  จึงขอรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อที่ประชุมทราบและ
พิจารณา  ทั้งนี้สรุปจํานวนที่ขอขยายเวลาศึกษาไว้รวม ๖๙ ราย  มีสําเร็จการศึกษาแล้ว ๒๒ ราย  ยังไม่สําเร็จ
การศึกษา ๔๗ ราย 
 

 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ๖.๓ การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับภาควิชา คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า 
 

  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและ
ประเมินประสิทธิผล  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ
ภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะในปีที่ผ่านมา พบว่า  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  มีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของสม
ศ. รวมทั้งทุกหลักสูตรยังไม่มีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาและการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งกําหนดให้ต้องมีการประเมินผลการ
ดําเนนิงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ  ขอเสนอแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สําหรับปี
การศึกษา ๒๕๕๔  เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  ในตัวบ่งชี้ของสมศ. และตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้สมศ. จํานวน ๙ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.)  จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง   



 
 
 

- ๒๓ - 

  ๒.  นําผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว  เป็นผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับภาควิชา  
ในเดือนพฤษภาคม  และ  ระดับคณะในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  ๒.  กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
  

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ  ทั้งนี้ขอให้งานประกันคุณภาพฯ แจ้งกําหนดการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรับทราบ
และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินต่อไป  
 
 

  ๖.๔ ขออนุมัติแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ  
ตามความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร  กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการดําเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ  ตามความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร  
กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร  และเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชน
จีน  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔  ณ  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ว่าด้วยเรื่องการดําเนินการแลกเปลี่ยน
และร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม  โดยในด้านการศึกษานั้นจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  คณะผู้แทนของเมืองฉงจั่ว  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี  นายเวิง เจียจวน (Mr.Weng Jiazun) รองเลขาธิการใหญ่ของเทศบาลเมือง 
ฉงจั่ว เป็นหัวหน้าคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ๔ แผ่นดิน ๔ วัฒนธรรม  
และหารือความคืบหน้าของข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง  ผลการหารือทั้งสอง
เมืองได้ขอความร่วมมือวิทยาเขตมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi Narmal University 
for Nationalities)  แห่งเมืองฉงจั่ว  มีการดําเนินการเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ  และการ
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม 
  ทั้งนี้  การให้ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ การส่งเสริมแลกเปลี่ยนการศึกษาและ
วัฒนธรรมดังกล่าว  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  และวิทยาเขตมุกดาหาร  ได้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้ว 
  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร  กับเมืองฉงจั่ว  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลในระยะเวลาโดยเร็ว จังหวัดมุกดาหารได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานย่อยเพื่อยกร่างแนวทางการดําเนินความร่วมมือกับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี



 
 
 

- ๒๔ - 

บุคลากรของวิทยาเขตมุกดาหารเป็นฝ่ายเลขานุการ  วิทยาเขตมุกดาหาร  จึงได้ร่างแนวทางความร่วมมือกับ
เมืองฉงจั่ว  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้านการศึกษา 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขออนุมัติแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษา  ตามความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดมุกดาหาร  กับเมืองฉงจั่ว  สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานและมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ ประสานกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการพิจารณารูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือและ
จัดเตรียมข้อมูลของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  สามารถติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง  

 

  ๖.๕ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับ
รอบปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

  ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สําหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้มีรูปแบบที่เรียบง่าย  เน้นความเป็นสากลและมีมาตรฐาน เพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้
สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  นั้น 
  ในการนี้  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพื่อสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจักได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 -  การปรับปรงุรูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 

 
 

โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 

๑. ขอให้ปรับรูปแบบหน้าเว็บเพจภายในสํานักงานอธิการบดีให้มีรูปแบบเดียวกัน            
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ต้องให้การสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานสําหรับทุกคณะ/สํานัก            
โดยหน่วยงานต่างๆ  สามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

 ๒. ขอให้ปรับหน้าเว็บไซต์เป็นสองส่วน คือ หน้าเว็บไซต์หลักควรจัดทําขึ้นสําหรับ
บุคคลภายนอก ให้สามารถมองเห็นข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ หลักสูตรที่
เปิดสอน  ข้อมูลของคณะ/สํานัก การเปิดรับสมัครนักศึกษา กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่ ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบ และอื่นๆที่เก่ียวข้อง สําหรับบุคคลภายในควรแยกให้อยู่คนละ
ส่วนและให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 



 
 
 

- ๒๕ - 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ   
 
 

  ๖.๖ Teaching  the  Mekong  as  Field  based  learning 

  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา Teaching the Mekong as  Field 
based learning คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยยูนาน  มหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติพนมเปญ ร่วมดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ซึ่งทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ําโขง  เชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงการ
ดังกล่าวจะเริ่มดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

  ๖.๗ M-POWER and CPWF Research Fellowship Program-Third  Call 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา M-POWER and CPWF Research 
Fellowship Program-Third  Call คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยยูนาน ร่วมกันจัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ ให้กับอาจารย์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจโดยมี
ภูมิลําเนาในกลุ่มประเทศในแถบลุ่มแม่น้ําโขง ทั้งนี้หากสนใจสามารถประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่           
คณะศิลปศาสตร์  
 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ๖.๘ ความเป็นไปได้และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ.) 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้และการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ.) คณะศิลปศาสตร์เป็น
หน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิต  งานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีพันธกิจคือเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
ภาษา  สังคม และวัฒนธรรมอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของคณะศิลปศาสตร์  มีจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะ
ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้หลักสูตรภาษาไทยยังให้บริการด้านวิชาการ
ทางด้านภาษาไทยแก่หน่วยงานต่าง ๆ เสมอมา  อาทิการจัดการเรียนการสอนในโครงการเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนของสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.) 



 
 
 

- ๒๖ - 

  นอกจากนี้หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารยังได้เคยส่งบุคลากรของหลักสูตรไปสอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มช.) ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จํานวน ๓ คน            
ดังที่กล่าวมาข้างต้น  หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารมีประสิทธิภาพและความพร้อมที่จะรับเป็นผู้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนอกจาก        
จะเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว  ยังสอดคล้องต่อนโยบายประชาคมอาเซียนที่สนับสนุน
การเรียนรู้ภาษา  สังคม  และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  อันจะนําไปสู่การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกันและ
ได้บุคลากรอันมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดงานอาเซียน  ขณะเดียวกันบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ยังได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ในทางตรงคือ  สามารถเปิดพ้ืนที่การเก็บข้อมูลและการทําวิจัยเกี่ยวกับลาวศึกษาซึ่ง
ตรงตาม พันธกิจของทาง  คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยภาพรวมอีกด้วย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  ความเป็นไปได้และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ.) 
 

 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ 
 
 

  ๖.๙ การผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่นๆ            
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติมา
เรียนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้น  คณะศิลปศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิต งานวิจัย  และ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีพันธกิจคือ “เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา  สังคม และวัฒนธรรมอีสานใต้และ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” จึงเห็นความสําคัญ ในการผลักดันให้
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์มีความสอดคล้องและเตรียมรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยเฉพาะกล่าวคือ หากนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์  รวมทั้งจีน ซึ่งจะเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในตลาดอาเซียนในอนาคต             
ที่สนใจจะมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์  และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถเข้ามาเรียนได้ใน
สองรูปแบบ กล่าวคือรูปแบบที่หนึ่ง  เรียนเป็นภาษาไทย โดยมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ  
หลักสูตรระยะสั้น (ประมาณ ๑ ปี)  ซึ่งมีหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์รองรับ การเรียน
หลักสูตรดังกล่าว  เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถเข้าเรียนในคณะศิลปศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ                 
ในสาขาวิชาที่ตนสนใจเป็นภาษาไทยได้  และอีกรูปแบบหนึ่งคือ  เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งหากผู้เรียน
ต่างชาติสนใจจะเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ซึ่งมีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์รองรับการเรียนหลักสูตรดังกล่าว  เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วก็



 
 
 

- ๒๗ - 

สามารถเข้าเรียนในคณะศิลปศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่มีหลักสูตรที่ เ ปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น                
คณะบริหารศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นต้น 
  นอกจากนี้  รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ยังเอื้อให้
ชาวต่างชาติที่สนใจได้ศึกษา  หรือทําวิจัยเพิ่มเติม  รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาไทยได้            
อาทิภาษาจีน เวียดนาม เขมร ลาว ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา  คณะศิลปศาสตร์ก็ได้มีการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ในประเทศจีน เวียดนาม  กัมพูชาและลาวแล้ว  ดังนั้น           
จากที่กล่าวมาข้างต้น  คณะศิลปศาสตร์จึงมีประสิทธิภาพและความพร้อมที่จะรับเป็นหน่วยงานที่ผลักดันให้
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนโดยจะดําเนินโครงการต่างๆ เช่น  การแนะนําหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ
นานาชาติ  ทั้งในและต่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะซึ่งกําลังดําเนินการเป็นเว็บไซต์  ๖ 
ภาษา  (อังกฤษ ไทย จีน เวียดนาม เขมร และลาว)  เป็นต้น  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก  ดังเช่น
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาจีนเข้าศึกษาไม่ตํ่ากว่า  ๒๐๐ คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาเวียดนามเข้าเรียนไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ คน  
ทั้งนี้โครงการนี้นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ และคณะ อ่ืน 
ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบราชธานีแล้ว  ยังสอดคล้องกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษา  สังคม  วัฒนธรรม  รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียน  เพื่อยกระดับ
การศึกษาของประเทอาเซียนให้ได้มาตรฐานในอนาคต  อันจะนําไปสู่ความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มอาเซียน  
รวมทั้งได้บุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดอาเซียนด้วย 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  พิจารณาเห็นชอบในหลักการเรื่ องการผลัก ดันให้นักศึกษาต่ างชาติมาเรียนที่              
คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และขอให้แต่งตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย            

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีที่เก่ียวข้อง งานรับเข้าศึกษา  งานวิเทศสัมพันธ์ และงานกิจการ
นักศึกษา เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ การเทียบคุณวุฒิ 
เกณฑ์การผ่านหลักสูตรต่างๆขั้นตอนการทําหนังสือผ่านแดน  ตลอดจนแนวทางในการดูแลนักศึกษาใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในครั้งต่อไป 

  ๖.๑๐ ทุนการศึกษาปริญญาเอกโดยเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร์  
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แก่นักศึกษากว่า ๑๓,๐๐๐ คน  ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



 
 
 

- ๒๘ - 

และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน  ๑๑ หลักสูตร  ระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน ๔ หลักสูตร 
  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ประจํา  จํานวน ๑๒๔ คน  โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๐  ซึ่งถือได้ว่ายังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน
น้อย  ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาคณะที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  นอกจากนี้  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวน ๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๐  แบ่งเป็นอาจารย์ที่มีอายุระหว่าง ๓๙ – ๔๙ ปี  จํานวน ๑๙ คน  
อาจารย์ที่มีอายุตํ่ากว่า ๔๐ ปี  จํานวน  ๕๙ คน  ซึ่งสัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกยังอยู่ในเกณฑ์ขั้นตํ่าของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาสมรรถภาพด้านวิชาการในระดับสากล  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การทําวิจัย  
จึงควรจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแก่อาจารย์ในระยะเวลา ๔ ปี  ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  โดยจําแนกทุนเป็น ๔ ประเภท  จํานวนทั้งหมด ๑๖ ทุน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 
๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท  (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
ภายในคณะ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้

เงินกองทุนคณะ โดยให้คณะจัดทํารายละเอียด ก่อนนําเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  ๑.) รายละเอียดในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยการขออนุมัติเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นจํานวนเท่าไหร่  มีระยะเวลากี่ปี และบรรจุในแผนงบประมาณทุกปี  
  ๒.) กระบวนการในการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก สาขาที่ให้
ทุนการศึกษา ขั้นตอนการดําเนินงาน  เงื่อนไขการรับทุน สัญญาการรับทุน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว และจัดทําเป็นร่างประกาศของคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกําหนดแนวทาง              
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อคณะอย่างแท้จริง 
  ๓.) กําหนดมาตรการสําหรับควบคุมหากผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาให้จบทันตามที่กําหนด 
  ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้นขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์และตรวจสอบเงื่อนไข
ในการลาศึกษาในระเบียบที่เ ก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบ  วิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบรบิทและวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ 
 

     ๖.๑๑ ขอความอนุเคราะห์ท่ีนั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน  ให้แก่
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการ              
“ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ” 



 
 
 

- ๒๙ - 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความอนุเคราะห์ที่นั่ง
การศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน  ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  
ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา ๒๕๕๕” ตามท่ีสถาบันศึกษา
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   
ได้ดําเนินโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อให้โอกาส
แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนที่ ยังไม่มีที่ เรียนหรือไม่สามารสอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่
นักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ซึ่งได้ดําเนินการ  จํานวน ๕ รุ่น  รุ่นละ ๕๐๐ ทุน  โดยดําเนินการ
รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และขณะนี้สิ้นสุดโครงการในระยะที่ ๑ แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ศอ.บต. ได้เสนอโครงการดังกล่าว ระยะที่ ๒  ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑  
ปีละ  ๕๐๐ ทุน  ทุนละ  ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนและ
นักศึกษาที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความจําเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่  จํานวน  ๒๕๐ ทุน  และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน  และ
ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ให้ความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน
ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕” 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ขอความเห็นชอบคณะ/หลักสูตรพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาโดยยกเว้นค่า
เล่าเรียน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี                 
ตามขั้นตอนการดําเนินการของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.อบต.)  ต่อไป 
 

 
 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณะเพื่อร่วม

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
 

  ๖.๑๒ โครงการเปิดงานวิจัย  นวตักรรมและบริการเพื่อการพฒันาอีสานใต ้
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา โครงการเปิดงานวิจัย  นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้  ด้วย โครงการจัดต้ังกองส่งเสริม
การวิจัยฯ กําหนดให้มีการจัดโครงการเปิดงานวิจัย  นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้  ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลงานและศักยภาพทางการวิจัย  นวัตกรรม  และการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับรู้และเกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์มากขึ้น  รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับภาคเอกชน  ผู้ประกอบการในการที่จะร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเชิงพาณิชย์  นํามาสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ  
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับประชาชนต่อไป 



 
 
 

- ๓๐ - 

  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นตามเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ              
ตามท่ีกําหนดโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นต่อแผนการดําเนินโครงการ เปิดงานวิจัย นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ๑. ความเห็นชอบ โครงการเปิดงานวิจัย  นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้ 
  ๒. ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ.......................................” 

 

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ขอให้พิจารณาดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานที่ได้รับรางวัล           

ในสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานควรเน้นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือหรือพัฒนา
ผลงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการนําความรู้ไปต่อยอด อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ได้ผลอย่างแท้จริง 
๓. โครงการทีจ่ัดขึ้นควรเน้นรูปแบบให้มีความแตกต่างและแปลกใหมต่่อกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  
 
 

  ๖.๑๓ แนวทางการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา แนวทางการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบ่งกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ด้วยโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้รับการประสานจากกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร  จํานวน ๕ โรงเรียน ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์  โดยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรจากกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เพื่อหารือถึงความต้องการรับการสนับสนุนทางวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน  สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงในสาระวิชาด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งผลจากการประชุมได้
ข้อสรุปเบื้องต้นว่ามหาวิทยาลัยและกลุ่มโรงเรียน  ยินดีที่จะร่วมกันดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของ
ครูและผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น  โดยมีกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้  อาทิ การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ล่วงหน้า  การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักเรียน   เป็นต้น  
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว  จะส่งผลดีทั้งต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 



 
 
 

- ๓๑ - 

  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นตามเป้าหมายและประสบผลสําเร็จตามที่
กําหนดโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยฯ  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น  
ต่อการลงนามความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว  ในนาม “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ” 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ขอความเห็นชอบ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา  ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  กับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
 

  ๖.๑๔ การจัดกิจกรรม/โครงการ  เพื่อหารายได้  ของโครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  นายตรีเนตร  สาระพงษ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารทรพัยส์นิและสทิธิ
ประโยชน์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อหารายได้ ของโครงการจัดต้ังสํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามท่ีโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์  เป็นหน่วยงานจัดหารายได้เพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและการเช่าพ้ืนที่ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาบุคลากร  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา
และมหาวิทยาลัยฯ 
  ฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ  โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงได้
เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา  ตลอดจนเป็นการจัดหารายได้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับอนุมัติและอยู่ในระหว่างการดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทําบัตรนักศึกษาฯ  ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
  ๒.  การจัดต้ังร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๓.  โครงการจดัทําปกพลาสติกที่ระลึก (สําหรับใส่ปรญิญาบัตร)  จําหนา่ยหารายได้เพื่อ
ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
  ๔.  โครงการจดัทําเครื่องหมายนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๕.  โครงการจดัทําเสื้อกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๖.  โครงการจดัทําชุดพละสําหรบันักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๗.  โครงการจดัทําชุดนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๘.  โครงการจดัทําหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน 
  ๙.  โครงการ  ตลาดเย็น ม.อุบลฯ UBU NIGHT BAZAAR ๒๐๑๒ (Play – Learn UBU) 



 
 
 

- ๓๒ - 

  โครงการที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อขออนุมัติดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕   
เช่น โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ  โครงการจัดทําสิ่งของที่ระลึกมหาวิยาลัยอุบลราชธานีในรูปแบบ       
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน  แก้วน้ํา ชุดกาแฟ เสื้อแจ็คเก็ต เนคไท ปากกา เครื่องเบญจรงค์ ผ้าไหม  
กระเป๋า  ถุงผ้า ฯลฯ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  ๖.๑๕ รายงานการประชุมประจําปีและผลการตรวจนับประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมประจําปี
และผลการตรวจนับประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามท่ีสํานักวิทย
บริการ  ได้รับมอบหมายให้กํากับ  ควบคุมดูแลการดําเนินการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังแต่
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓  ถึงปัจจุบัน  โดยเป็นศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเครือศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเสนอร่างข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเครือศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ดําเนินการตรวจนับ  และจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เมือวันที่ ๕ – ๗  กันยายน ๒๕๕๔ 
 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  ๖.๑๖ รายงานสรุปการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้าน
อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานสรุปการเดินทางเพื่อ
เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากให้
เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ National Taiwan Universit of Science & Technology กรุงไทเป ซึ่งเป็นการ
เดินทางร่วมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นําโดยรองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล                 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการศึกษาและทําความ
รู้จักกับสถาบันอุดมศึกษาของไต้หวันและหารือเรื่องการให้ทุนของรัฐบาลไต้หวันแก่บุคลากรของไทย             
  ทั้งนี้ การเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอเสนอรายงานสรุป
การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน (Taiwan 
Thailand Higher Education Forum ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ National 
Taiwan University of Science & Techonlogy กรุงไทเป ดังนี้  

ความเป็นมา 
  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาไต้หวัน (H.E. Mr. Ching Ji Wu)  ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงการศึกษาไต้หวัน  อธิการบดีและคณะผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาไต้หวันกว่า ๑๕๐ คน  
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เดินทางมาเยือนประเทศไทย  เพื่อจัดนิทรรศการการศึกษา  การศึกษาดูงาน  และการประชุมวิชาการด้าน
อุดมศึกษาครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “Conference on Taiwan – Thailand Education Cooperation”  
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้มีการลงนามความตกลงความ
ร่วมมือในกรอบใหญ่ระหว่างผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไต้หวันกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏ  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  จากนั้น  ฝ่ายการศึกษา  สํานักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) แจ้งว่ากระทรวง
การศึกษาไต้หวันได้ส่งกําหนดการจัดงาน Taiwan – Thailand Higher Education Forum  ครั้งที่ ๒            
ที่ฝ่ายไต้หวันเป็นเจ้าภาพและกําหนดจัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไต้หวัน (National Taiwan University of Science & Technology)  กรุงไทเป  รวมทั้งการจัดการศึกษาดู
งานสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยช้ันนําของไต้หวัน  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเชิญ
อธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว  ทั้งนี้ รัฐบาลไต้หวันได้เสนอให้ทุกแก่
บุคลากรของไทยเป็นจํานวน ๑๒๐ ทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี รวมทุนทั้งสิ้นจํานวน ๖๐๐ ทุน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวันให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
สรุปสาระสาํคญัในทีป่ระชุม 
 ๑.  สาขาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไต้หวันมีความเข้มแข็งและมีความพร้อม  ได้แก่  สาขาเกษตร  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาการจัดการ/บริการธุรกิจ  สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
 ๒.  หัวหน้าคณะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  นําโดย รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เจรจาเสนอให้รัฐบาลไต้หวันพิจารณา ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
       ๒.๑  ขอยกเวน้ค่า VISA ใหกั้บผู้รับทุนทุกคน 
  ๒.๒  ขอยกเวน้การสอบ TOEFL เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 
  ๒.๓  ขอให้มีผู้ประสานงานกลางของทั้ง ๒ ฝ่าย ในการดูแลเรื่องการสมัครรับทุน 
  ทั้งนี้  โดยฝ่ายไต้หวันขอรับประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไปเพื่อพิจารณา  และจะแจ้งมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอีกครั้ง 
 ๓.  Website  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ  สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tw-th-
forum.ntust.edu.tw 
  ทั้งนี้  ใคร่ขอให้คณะต่างๆ  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และ
ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสมัครทุนแต่เนิ่น ๆ  
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ โดยมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส่งรายงานสรุปการ

เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ให้แก่คณะต่างๆ  
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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   ๖.๑๗ รายงานผลการดําเนินงาน TQF MAPPER 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ได้สนับสนุนให้งานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา  พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  ของมหาวิทยาลัย  ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศจากประเทศแคนาดา  คือ Mr. Leslie Richard  มาให้คําปรึกษาและมีคณะทํางานในการพัฒนา
โปรแกรมดังกล่าว  ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.หทัยกาญจน์  วัฒนทวีกุล , นายพิชิต  โสภากันต์ , นายกรวิช  แก้วดี  และนางสาวสุภาวดี  จันทนุช  โดยให้
พัฒนาโปรแกรมที่ช่ือว่า “TQF MAPPER”  สําหรับสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.๒)  
และการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร  มคอ.๓ , มคอ.๔ , มคอ.๕ , มคอ. ๖  และ มคอ.๗  ผลการพัฒนา
ได้ก้าวหน้ามาเป็นลําดับและได้ทดลองสร้าง มคอ.๒  และ มคอ.๓  ของหลักสูตรแล้ว  ซึ่งสามารถอบรมการใช้
โปรแกรมให้กับหลักสูตรที่สนใจภายในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕  นี้และต่อไปจะ
พัฒนาการเชื่อมโยงโปรแกรมจัดการเรียนรู้ D4L+P กับ TQF MAPPER 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

๖.๑๘  รายงานผลการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาต ในการทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  

นายตรีเนตร  สาระพงษ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารทรพัยส์นิและสทิธิ
ประโยชน์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาต  ในการทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับสมัคร
เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาต  ในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๑๔ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  จึงขอรายงานผล
การดําเนินการ ดังนี้ 

- การรับสมัคร  มีผู้แจ้งความประสงค์เพื่อยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นจํานวน  ๕  รายดังนี้ 
(๑) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(๒) ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) 
(๓) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) 
(๔) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
(๕) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 - การย่ืนข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายนําเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการในวันที่ ๑๔ มีนาคม  
๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอ และให้ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายได้  ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
ข้อเสนอด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด  

- ผลการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือกใน






