
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
วันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

        ผู้มาประชุม  
  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ ประธาน 
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ   ธานี กรรมการ 
๔. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นางนัยนา บัวเขียว กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๐. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง  
นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์   วัฒนกูล กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๕ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๘. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ 

และการออกแบบ 
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
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๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๔. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 
๒๕. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. รก.หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 
 
 

   

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ติดราชการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายตรีเนตร สาระพงษ์ ติดราชการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ ติดราชการ

  
 
 

  

 ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา มูลสาร  
๒. นายสุนทร กมลูลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน 
๓. นางสาวรุ่งตะวัน  คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ  
๑.๑ การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่อธิการบดี

มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ แทน เนื่องจากอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
และผู้อํานวยการกองแผนงาน  มีกําหนดเข้าร่วมหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณในการจัดทํา
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร  

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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  ๑.๒ คําจํากัดความ “ผู้แทนพระองค์” 
  ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งจากสํานักราช

เลขาธิการว่า ปัจจุบันหน่วยงาน องค์กร และสื่อต่างๆ มีความเข้าใจที่สับสนเกี่ยวกับเรื่อง “ผู้แทนพระองค์”
ส่งผลให้มีการดําเนินการต่างๆที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหลายประการ ทําให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด         
จึงได้จัดทําคําจํากัดความของคําว่า “ผู้แทนพระองค์” และแนวทางการต้อนรับตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจร เพื่อเป็นคู่มือให้ทุกหน่วยงานนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด ต่อไป  

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสํานักงานรัฐมนตรี ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๑๐๐/ว๓๔๙๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งว่าขอส่งสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ร)๓๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง คําจัดความ “ผู้แทน
พระองค์” มาเพ่ือทราบและให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ 
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัย แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดต่อไป 
   

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

๑.๓ กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี 
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องกําหนดการ
พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี กําหนดในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม              
พ.ศ.๒๕๕๖  ณ เมรุวัดผาสุการาม ถนนเทศบาล ๑ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นจํานวน ๒ ครั้ง เกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อการ
ดําเนินการเช่น การจัดทําหนังสือที่ระลึกในงานพิธีฯการเตรียมการในส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การ
เตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  -กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สมจิตต์  ยอดเศรณี  กําหนดตั้งศพ
บําเพ็ญกุศลในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.และกําหนดการพระราชทานเพลิงศพ               
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  ณ เมรุวัดผาสุการาม ถนนเทศบาล ๑ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 
 
 

- ๔ -

๑.๔ การแต่งตั้งผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งต้ังผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร        

คือ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด                
คณะบริหารศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  

 

  มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรือ่งการรับรองรายงานการประชุม  
                   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
หน้า ๙   บรรทัดที่  ๗-๘   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : เนื่องจากการดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทําได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/สํานักก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน 

หน้า ๑๓   บรรทัดที่  ๑๖  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นําขั้นตอนที่ปรับปรุงการ
เก็บข้อมูลเริ่มดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขอให้คณะ/สํานัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับ
มหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

หน้า ๓๒  บรรทัดที่  ๒๔  แก้ไขเป็น  ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ และ ๒๖-๒๗ ธันวาคม          
พ.ศ.๒๕๕๕   
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ แจ้งการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
วาระที่ ๔.๗ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ ฉบับ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักงานกฎหมายและนิติการ  
ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจําปีปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๙ ฉบับ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ: เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์          
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นําไปปรับแก้ไขและมอบสํานักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔ และปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง  
ประกอบด้วย  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การให้เงินรางวัลบทความวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทํา

วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น                

คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงาน

ของสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบ Oral 

Presentation ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
๙. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
สํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาตรวจสอบตามมติที่ประชุมแล้ว ดังนี้ 

 (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕ ให้ใช้กองทุนและดอกผลของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ ข้อ ๕.๑ 
ใช้สําหรับการพัฒนาทางด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตของคณะ 

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒๑/๒๕๔๐) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ ๓ . 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งต้ังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้อ ๕. ให้คณบดี            
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบเงินกองทุนและรับผิดชอบฐานะทางการเงินกองทุนโดยให้มีอํานาจในการ
อนุมัติหลักเกณฑ์การใช้เงินแทนอธิการบดี 

(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๑ เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ ๔. หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนเพื่อ ๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของคณะ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาการวิจัยของคณะ 
  ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ ฉบับ นั้น เป็นการใช้
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เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ไม่ใช่เป็นการใช้เงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งนี้ ได้นําเรียนประสาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อโปรดทราบและแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง ๙ ฉบับ                
ตามข้อสังเกตคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ แล้ว   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

- แจ้งการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ ฉบับ  

 

 ทั้งนี้  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการมอบอํานาจที่สํานักงาน
ตรวจสอบภายในได้ทักท้วงในประเด็นเรื่องการมอบอํานาจ 
 

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบตามที่สํานักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน               
๙ ฉบับ และที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอประเด็นเรื่องการมอบอํานาจที่สํานักงาน
ตรวจสอบภายในได้ทักท้วงให้เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป(โดยคณะวิทยาศาสตร์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม) 
 

๓.๒ การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา            
คณะบริหารศาสตร์   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีคณะบริหารศาสตร์ ได้มี 
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้หารือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ชุมชนทดลองโดยเจตนา”ของนางสาวดาวเพ็ญ บุญนิยม นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ ปรากฏข้อความที่เป็นคําสัมภาษณ์บุคคลจํานวน ๒ ราย             
ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เข้ามาต้ังอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ 
และสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้นําหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ประชุมมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง“ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุมชนทดลองโดยเจตนา ”  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เรื่อง “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุมชนทดลองโดยเจตนา”           
ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้นําเสนอรายงานแก่อธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
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พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งอธิการบดี มีความเห็นให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาฯ แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่              
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป  

โดยเสนอหลักการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.แนวปฏิบัติมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลผลงานวิทยานิพนธ์ และมีคณะกรรมการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่สอบและให้ความเห็นหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ รวมท้ังประเมินผล
งานวิทยานิพนธ์ “ผ่าน”หรือ “ไม่ผ่าน”ตามแบบฟอร์ม บศ.๓.๑๒ 
   ๒.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้นิยามกําหนดให้ “อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก” ทําหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คําแนะนําและควบคุมดูแลรวมทั้ง
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
   ๓. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ดร.จิรวัฒน์  เวชแพศย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน (ประธานสอบ) ดร.ปภัสสร  เธียรปัญญา (กรรมการสอบ)และ ดร.ธรรมวิมล  สุขเสริม 
(กรรมการสอบ) ซึ่งได้ทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม นักศึกษาปริญญาโทเมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการสอบให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
   ๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหน้าที่(๑)กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการ
บริหารงานหลักสูตรของสาขาวิชา (๒) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดทั้งประสานงานเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (๓) กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการสอบและประเมินผลการ
สอบรายวิชา (๔) เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้า
โครง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และ (๕) ปรับปรุงติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๕ .  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มี อํานาจหน้าที่ (๑ ) กําหนดหลักเกณฑ์             
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา(๒)พิจารณา
เกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา (๓) กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
ประมวลความรู้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย (๔) เสนอรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
(๕) กํากับดูแลคุณภาพและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และ (๖)พิจารณารับรองและ
เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการประจําคณะ 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

๑. พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทาง
วิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาฯ ในประเด็น : ควรพิจารณาจํากัดการเข้าถึงของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
โดยในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้เพียงปรากฏชื่อและบทคัดย่อ ส่วนของเนื้อหาไม่นําเผยแพร่ต่อสาธารณะ



 
 
 

- ๘ -

(Restricted access) และให้เก็บต้นฉบับที่คณะหรือที่สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สําหรับผู้ที่ต้องการจะ
สืบค้นข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถสืบค้นได้ 

๒. ระยะเวลาที่จะทําให้นักศึกษาดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา 
ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาฯเสนอแนวทางดังนี้ 
   ๒.๑ ดําเนินการแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จ ภายในเดอืนมีนาคม ๒๕๕๖ 
   ๒.๒ ดําเนินการแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จ ภายในเดอืนเมษายน ๒๕๕๖ 
   ๒.๓ อ่ืนๆตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓. บุคคลที่จะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําคณะกรรมการฯเสนอแนวทาง 
ดังนี้ 

๓.๑ อาจารย์ทีป่รึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ หรือ 
   ๓.๒ อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบมอบคณะบริหารศาสตร์พิจารณาดําเนินการให้มีการแก้ไข
วิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการทางวิชาการ   
   

๓ .๓  การร่ วมให้ ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิ เษก  ระหว่ าง  สกว .และ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้คณะพิจารณาในการเข้า
ร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ที่ได้ดําเนินการ
โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สกว.และสถาบันอุดมศึกษาจํานวน ๒๙ แห่ง ดังนั้น
เพื่อให้ทันกับกําหนดการสมัครขอรับทุน และเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ทราบจํานวนทุนและสาขาวิชาที่จะร่วมให้
ทุน คปก. ก่อนกําหนดการเปิดรับสมัครทุน คปก.รุ่นที่ ๑๖ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงขอให้สถาบัน
กรุณาแจ้งข้อมูลความประสงค์ร่วมให้ทุน คปก.ระหว่างสกว.และสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
(Joint Funding 57) ดังนี้ 

๑. จํานวนทุนที่ประสงค์ร่วมให้ทุน 
๒. สาขาวิชาที่ต้องการพัฒนาและร่วมให้ทุน 
๓. รูปแบบการสนับสนุนทุน คปก. 
ทั้งนี้ มติที่ประชุมมอบหมายให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประสานงานคณะเพื่อพิจารณา

เรื่องทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานได้ทําหนังสือแจ้งคณะเพื่อแจ้งความประสงค์จะร่วมทุนปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก คปก.โดยให้แจ้งกลับเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากหลายคณะไม่ได้วางแผนจัดเตรียม
งบประมาณเพื่อรองรับการร่วมให้ทุนวิจัยดังกล่าว ดังนั้นคณะ/หลักสูตรส่วนใหญ่จึงไม่ประสงค์จะร่วมให้ทุน
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ปริญญาเอก(คปก.) เนื่องจากเห็นว่ายังมีช่องทางการให้ทุนที่ สกว.สนับสนุนทั้งหมดอยู่ จึงเห็นควรชะลอการ
ร่วมสมทบทุน คปก.จนกว่าจะมีความชัดเจน ทั้งนี้ยกเว้นคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่แจ้งความ
ประสงค์ร่วมให้ทุนวิจัยกับนักศึกษาจํานวน ๓ ทุน (สาขา) คือ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   - การร่ วมให้ทุนปริญญาเอกของคณะ /หลักสูตร  และจํ านวนทุน  คปก .ระหว่ าง 
สถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (Joint Funding 57) 
 
 

   มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาประสานแจ้งการชะลอการร่วม
ให้ทุนปริญญาเอกของคณะ/หลักสูตร และจํานวนทุน คปก.ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ (Joint Funding 57) 
 
 

   ๓.๔  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่รับผิดชอบ มายัง
สํานักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ 

และ มหาวิทยาลัย1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ของมหาวิทยาลัย 
และ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าใช้ผลการดําเนินงานในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔  แสดงผลสรุปตามตาราง
ที่ ๑  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี ้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ (๒) ทุกตัวบ่งชี ้
การรับรองมาตรฐาน 

คะแนน ๔.๒๘ ๔.๓๙ 

๑. เภสัชศาสตร์ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี รับรอง 

๒. แพทยศาสตร์และ คะแนน ๓.๘๓ ๓.๙๙ รับรอง 

                                          
1ข้อมูล ณ วันศกุร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี ้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ (๒) ทุกตัวบ่งชี ้
การรับรองมาตรฐาน 

การสาธารณสุข ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

คะแนน ๒.๘๖ ๒.๙๑ 
๓. พยาบาลศาสตร์ ระดับ

คุณภาพ 

พอใช ้ พอใช ้ ไม่รับรอง 

คะแนน ๔.๑๓ ๔.๒๐ 

๔. วิทยาศาสตร์ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี รับรอง 

คะแนน ๔.๕๐ ๔.๕๐ 

๕. วิศวกรรมศาสตร์ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี รับรอง 

คะแนน ๒.๘๐ ๓.๕๔ 
๖. เกษตรศาสตร์ ระดับ

คุณภาพ 

พอใช ้ ดี ไม่รับรอง 

คะแนน ๓.๘๘ ๓.๓๓ 
๗. ศิลปประยุกต์และ

การออกแบบ 
ระดับ

คุณภาพ 

ดี พอใช ้ ไม่รับรอง 

คะแนน ๓.๖๖ ๓.๙๒ 

๘. ศิลปศาสตร ์ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี รับรอง 

คะแนน ๔.๐๐ ๔.๐๓ 

๙. บริหารศาสตร์ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี รับรอง 

คะแนน ๓.๗๗ ๓.๔๗ 

๑๐. นิติศาสตร์ ระดับ
คุณภาพ 

 

ดี พอใช ้ ไม่รับรอง 

คะแนน ๒.๘๘ ๓.๔๕ 
๑๑. รัฐศาสตร์ ระดับ

คุณภาพ 

พอใช ้ พอใช ้ ไม่รับรอง 

๑๒. การจัดการศึกษา คะแนน ๒.๖๘ ๒.๖๙ ไม่รับรอง 



 
 
 

- ๑๑ -

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี ้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ (๒) ทุกตัวบ่งชี ้
การรับรองมาตรฐาน 

นอกสถานที่ต้ัง ระดับ
คุณภาพ 

พอใช ้ พอใช ้

คะแนน ๔.๑๔ ๓.๕๖ 

มหาวิทยาลัย ระดับ
คุณภาพ 

ดี พอใช ้

รับรองแบบมเีงื่อนไข 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง คณะ/หน่วยงานเทียบเทา่รวมทั้งสิ้น ๑๒ คณะฯ ผลการประเมินตนเองมีดังนี ้
การรับรองมาตรฐาน 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับการรับรอง จํานวน 
๖ คณะประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากมีคณะฯ ที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่ถึงร้อยละ ๙๐   
**  หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมีคณะ/หน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งสิ้น ๑๒ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่ามีผลการ
ประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๖ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ แต่ทั้งนี้ หากไม่รวมคณะ
พยาบาลศาสตร์ และการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังเนื่องจากการผลิตบัณฑิตยังไม่ครบรอบการดําเนินงาน 
ดังนั้นคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
หมายเหตุ 

ข้อมูลผลการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยน ส่งผลต่อค่าคะแนนการประเมินตนเอง เนื่องจากคณะ/
หน่วยงานจัดเก็บและรายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และข้อมูลประเภทการวิเคราะห์เชิงวิจัยสถาบันยังไม่สมบูรณ์ 
ข้อมูลการดําเนินงาน 

ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ใช้ในการประเมินตนเองระดับคณะ/หน่วยงานในครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานจากทุกคณะ/หน่วยงาน ยกเว้น ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ที่ใช้ข้อมูลที่ดําเนินการโดยหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัย  

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  กองแผนงาน 

๒. คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  กองแผนงาน (ป.ตรี)และ 

          สํานักงานฯ บัณฑิต  
(ป.โท-เอก) 

๓. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์     กองแผนงาน (ป.ตรี)  

สํานักงานฯ  บัณฑิต 
(ป.โท-เอก) 



 
 
 

- ๑๒ -

๔. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์     กองแผนงาน  

๕. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  กองแผนงาน 

๖. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน             สํานักงานฯสภา 

มหาวิทยาลัย 

๗. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร    กองการเจ้าหน้าที่  

(ระดับคณะ) สํานักงานสภาฯ  

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

๘. การพัฒนาคณาจารย์       กองการเจ้าหน้าที่ 

๙. ผลการประเมินคุณภาพด้วยหน่วยงานต้นสังกัด    สํานักงานประกัน 

คุณภาพฯ  

๑๐. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน สํานักงานบริหาร 

          ส่งเสริมงานวิจัยฯ  

๒.๒ แผนการดําเนนิงาน เดือน ม.ค. ๒๕๕๖ 
ข้อมูลผลการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยน ส่งผลต่อค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

เนื่องจากคณะ/หน่วยงานจัดเก็บและรายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และข้อมูลประเภทการวิเคราะห์เชิงวิจัย
สถาบันยังไม่สมบูรณ์  ดังนั้น ขอเร่งรัดการดําเนินงานตามแนวทางต่อไปนี้ 

- หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยเร่งรัดการรวบรวม/ 

  วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จ และส่งให้คณะหน่วยงาน        ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ม.ค. ๕๖ 

-  คณะฯ และหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
  การประเมินตนเองส่งให้สํานักงานประกันคุณภาพฯ  
เพื่อส่งให้คณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง          ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๕๖ 

- คณะ/หน่วยงานนําส่งแฟ้มข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

เพื่อซ้อมรับการประเมินฯ       ภายในวันพุธที่ ๒๓ ม.ค. ๕๖ 
- คณะ/หน่วยงานซ้อมรับการประเมินฯ               วันพฤหัสบดีที่ ๒๔-วันศุกร์ที่     

                                                                                ๒๕ ม.ค. ๕๖ 

- คณะ/หน่วยงานปรับปรุงผลการดําเนินงานและ 

  จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์  
  ไปยังสํานักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อส่งรายงานการ 
ประเมินตนเองไปยังสมศ.          ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ม.ค. ๕๖ 

 
 



 
 
 

- ๑๓ -

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑. สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ และ

มหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๕๖) 
๒. แผนการดําเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
๓. สมศ.แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติให้เลื่อนการประเมินที่มหาวิทยาลัยเสนอไปเป็นเดือน

เมษายน ๒๕๕๖ และขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เพื่อให้ได้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้กระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  
 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑.ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน : ซึ่งกองแผนงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูล กรณีที่ผลคะแนนของแต่ละคณะไม่เท่ากัน ควรใช้ผลคะแนน
ร่วมกัน แต่ผลคะแนนตามเอกสารประกอบการประชุมเป็นคะแนนที่คณะเป็นผู้แจ้งข้อมูลขอให้               
คณะตรวจสอบข้อมูลกับผู้เก่ียวข้องเพิ่มเติม  
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อหารือกับ สมศ.กรณีพิจารณายกเลิกตัวบ่งชี้        
ที่ ไม่เคยมี เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงานมาก่อน และใช้ผลการดําเนินงานปีการศึกษา               
๒๕๕๓ –๒๕๕๔ 
  ๓. ขอให้สํานักงานประกันคุณภาพฯประสานกับ สมศ.ดําเนินการระบุปีของผลการ
ดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการประเมินของ
มหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ใช้ผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๒ –๒๕๕๔ เพื่อรับการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๕๖   

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน ๑๐ คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์  จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เคมี      จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน ๑  คน 



 
 
 

- ๑๔ -

- สาขาวิชา ฟิสิกส ์      จํานวน ๑  คน   
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา    จํานวน ๑ คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน  ๑  คน  
๓.  คณะวศิวกรรมศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน ๑ คน 
๔. คณะศลิปศาสตร ์   จํานวน ๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ คน 
       - สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๑ คน 
      - สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จํานวน ๑ คน  
 ๕. คณะบริหารศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จํานวน ๑  คน    
 ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน 
๑. คณะรัฐศาสตร ์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
       - สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน ๑  คน     

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
   - การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖)  จํานวน ๑๑ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ 
คน 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๑๑ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน ระดับปริญญาเอก 
จํานวน ๑ คน 

 
๔.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์พิจารณา

ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
ท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากับกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงการศึกษาและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการดําเนินงานความร่วมมือ
ด้านอุดมศึกษา โดยฝ่ายลาวได้เสนอขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยของไทยในการพิจารณายกเว้นค่าเล่า
เรียนให้กับบุคลากรและอาจารย์ จาก สปป.ลาว ที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



 
 
 

- ๑๕ -

พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในระดับปริญญาโท จํานวน ๔ 
ราย ได้แก่ 

๑. Ms Phanomxay Thaphoualy Chemistry 
๒. Mr Ek Senpaty   Mathematics 
๓. Mr Viengsavanh Chanthakvong  Communication Studies 
๔. Mr Athikone Bouphanouvong Economics Management 

  ทั้งนี้ การพิจารณารับบุคคลและอาจารย์ จาก สปป.ลาว เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ประเดน็ทีเ่สนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
  - ขอความเห็นชอบในหลักการ เรื่องการอนุมัติยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่บุคลากรและอาจารย์จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  
 
 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ตามที่สํานักงาน
วิเทศสัมพันธ์เสนอและขอให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

๔.๓  การเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือในระยะ
ยาว Worldwide Classroom ระหว่างปี ๒๕๕๕ –๒๕๖๐ กับประเทศเบลเยี่ยม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยกระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ว่า SCL Liege Expo 
2017 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเบลเยี่ยมจัดต้ังขึ้นเพื่อช่วยรณรงค์หาเสียงการเสนอให้เมือง Liege เป็นสถานที่
จัดงาน International Expo 2017 ได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม
โครงการเครือข่าย Worldwide Classroom เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการยกระดับ
การศึกษา และเพิ่มจํานวนผู้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะสามารถบรรจุ
เนื้อหาการเรียนการสอนและนํามาเผยแพร่ในเว็บไซด์ด้วยภาษาต่างๆได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สํานักงานมหกรรมโลก 
(Bureau of International Exposition: BIE) ได้เลือกเจ้าภาพจัดงานฯในปี คศ.๒๐๑๗ แล้วคือ ประเทศคาซัค
สถาน ภายใต้แนวหลักคิดคือ “Energy of the Future”อย่างไรก็ตาม ประเทศเบลเยี่ยมที่ถึงแม้ไม่ได้รับเลือก
เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Expo 2017 แต่กิจกรรมที่ฝ่ายเบลเยี่ยมได้ดําเนินไว้ในช่วงของการรณรงค์
หาเสียงจะยังคงดําเนินต่อไป โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการ 



 
 
 

- ๑๖ -

Worldwide Classroom จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้ง

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก    
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- การเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือในระยะยาว Worldwide 
Classroom ระหว่างปี ๒๕๕๕ –๒๕๖๐ กับประเทศเบลเยี่ยม 

 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยขอให้สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลจากคณะ/สํานัก/หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง และมอบ
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการนําข้อมูลเผยแพร่บน Worldwide Class-
room  

 

๔.๔ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕(ฉบับที่ ๒)  

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยคณะรัฐศาสตร์ได้เล็งเห็นความจําเป็นที่จะปรับงบประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากการบริหารจัดการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การบริหารจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ โดยท่ีเห็นสมควรแก้ไขการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับประกาศลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม              
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ทางคณะฯจึงได้จัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต          
คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

  - เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์             
การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและมอบสํานักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามตอ่ไป 
 

 
 

๔.๕ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วย
สถานปฏบิัตกิารโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕    
  นางนลินี  ธนสันติ ผู้อํานวยการกองกลาง นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้การดําเนินการ
ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี



 
 
 

- ๑๗ -

องค์ประกอบสมบูรณ์ตามข้อบังคับฯ หมวด ๑ การบริหารและดําเนินงาน ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ
สถานปฏิบัติการ(คอส.) และข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.) ตามคําเสนอแนะของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการ (คอส.) ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี ข้อ ๖ 
(๔) คณบดีนอกจากคณบดีตาม (๒) และ (๓) เป็นกรรมการ และกรรมการตาม (๔)(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จํานวน ๒ คน ให้อธิการบดีแต่งต้ังตามคําเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังและอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้  

 ข้อ ๘ (๔) ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ(คบส.)ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี (๔) 
กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน ให้อธิการบดีแต่งต้ัง               
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการฯและคณะ
กรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ ให้ครบองค์ประกอบตามข้อบังคับฯ ต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ๑. คณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการ (คอส.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๑ การบริหารและดําเนินงาน ข้อ ๖ ใหม้ี
คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คอส.) ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี  ประกอบด้วย 
  (๑) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย                            ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้แทนอาจารย์ประจําคณะบริหารศาสตร์ จํานวน  ๑  คน                    กรรมการ 
                     (๓) ผู้แทนอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์   จํานวน  ๑  คน                   กรรมการ 
  (๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

     จํานวนไม่เกิน ๒ คน             กรรมการ   
         ๔.๑ .................................................................................. 
         ๔.๒ .................................................................................. 
 (๕) ผู้จัดการ          เลขานุการ   

  ๒. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑ การบริหารและดําเนินงาน ข้อ ๘         
(๔) กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน ให้อธิการบดีแต่งต้ัง               
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  (๑) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย                            ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้แทนอาจารย์ประจําคณะบริหารศาสตร์ จํานวน  ๑  คน                    กรรมการ 
                     (๓) ผู้แทนอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์   จํานวน  ๑  คน                   กรรมการ 
  (๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

     จํานวนไม่เกิน ๒ คน              กรรมการ   



 
 
 

- ๑๘ -

         ๔.๑ .................................................................................. 
         ๔.๒ .................................................................................. 
 (๕) ผู้จัดการ          เลขานุการ   

   

มติท่ีประชุม :เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
(๔) คณบดนีอกจากคณบดีตาม(๒) และ (๓) 

                  (๑)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                  (๒) ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
       (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
          (๑) นายประวิทย์    อนันตวราศลิป์ 
          (๒) นายธงชัย   สวัสดสิาร 
  ๒. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.) 
        (๑) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมาย     
          รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร 
        (๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
    (๑) นางนลนิี          ธนสนัต ิ  ผู้อํานวยการกองกลาง 
    (๒) นายพัฒนพงศ์    สุวรรณชาต 

 
 

๔.๖ ขอจัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  นํา เสนอที่ประชุมเพื่ อพิจารณาด้วยคณะวิทยาศาสตร์                

ได้ดําเนินการงานด้านการบริการวิชาการต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีต่างสู่สังคม มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘  ซึ่งในระยะแรกกลุ่มเป้าหมายของภารกิจนี้ ได้แก่นักเรียน 
ครู โรงเรียน หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุบลราชธานี ยโสธร 
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร เน้นการดําเนินการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างไร แต่เป็นการนําเอาวัสดุ
ซึ่งเหลือใช้จากการเรียนการสอนมาใช้ประโยชน์มิให้สูญเปล่า ดังเช่น โครงการเปิดมหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดี
บ่ายและวิทยาศาสตร์สัญจร ในภายหลังจึงได้จัดแยกเป็นแผนงาน/โครงการ ของแผนงานบริการวิชาการฯ
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นรายปี จนปัจจุบันนี้ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและองค์กรอื่นๆอีกหลายแห่งทั้งในรูปแบบโครงการ งบประมาณ องค์ความรู้
และวิทยากร จนเกิดเป็นพันธมิตรที่ร่วมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง 

ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดต้ังฝ่ายงานบริการวิชาการขึ้นอย่างชัดเจน          
เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ครู นักเรียน
และชุมชน และในระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาหน่วยการตรวจวิเคราะห์และ



 
 
 

- ๑๙ -

ทดสอบต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมเป็น ๙ หน่วย จากที่เคยดําเนินงานมาเพียง ๒ หน่วย คือตรวจวิเคราะห์น้ําและ
หน่วยวิเคราะห์โครโมโซม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีขอบเขตของการบริการวิชาการด้านการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ
มาตรฐานของ สมอ./การตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเป็นต้น  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการ 
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการบางโครงการ จากข้อมูลการดําเนินงานดังกล่าวประกอบกับมีการขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภาคเอกชนให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ(การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕) จึงดําเนินการจัดต้ัง
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย และรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนที่มีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านต่างๆ 
๒. เพื่อให้บริการให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่สังคมโดยนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีใน 

สาขาวิชาต่างๆที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอด เผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของการศกึษาขั้นพื้นฐาน และความเข้มแข็งของชุมชน/สังคม 

๓. เพื่อให้การบริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่ายกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
๔. เพื่อให้บริการซ่อมบํารุง รักษา และพัฒนาเครื่องมือ 
๕. เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๖. เพื่อส่งเสริมให้มีโครงการที่บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียน        

การสอน 
๗. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -ขออนุมัติจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และขอให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

๔.๗ การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕   
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลางหลักสูตรรัฐ



 
 
 

- ๒๐ -

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในรุ่นที่ ๕ โดยดําเนินการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   เนื่องด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น กําลังอยู่ในช่วงการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งทันกับการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการนี้คณะรัฐศาสตร์               
จึงขอให้ที่ประชุมเห็นชอบเพื่อเปิดรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕ อันจะยังประโยชน์แก่ท้องถิ่น
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-ขอความเห็นชอบเพื่อเปิดรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕ 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ตามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕ เนื่องจากหลักสูตรกําลังอยู่
ระหว่างดําเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์      
พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  ๔.๘ แนวทางการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี “งา”  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช .) ได้สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“งา”ให้กับ            
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน ซึ่งมีข้อมูลจากการวิจัยมาเป็นลําดับจนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สวทช. ได้สนับสนุน 
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป“งา” 
สําหรับพ้ืนที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์            
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ประโยชน์หลายกลุ่มตามรายงานผล
การดําเนินงาน ดังนั้น หัวหน้าโครงการจึงขอเสนอโครงการเพื่อจัดต้ัง ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “งา” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในวงกว้างต่อไป 



 
 
 

- ๒๑ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- แนวทางการดําเนินงานจัดต้ังศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“งา” 

  มติท่ีประชุม :ให้มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เบื้องต้น เก่ียวกับศูนย์
ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญภายในคณะและของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลําดับความสําคัญ ทั้งนี้ในส่วนการดําเนินงานของศูนย์งา               
ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการดําเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสม
ไว้ของศูนย์งา 
 

  ๔.๙ ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
  นายสุนทร กมูลลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุม                 
เพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ          
คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนจํานวนการรับนักศึกษา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖–๒๕๕๙ 
ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
    ระดับปริญญาตรี 
    ๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จากเดิมรับนักศึกษาปีละ ๘๐ คน 

เป็น รับนักศึกษาปีละ ๖๐ คน     
   ๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  เลื่อนการรับนักศึกษาจาก        

ปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๕๐ คน 
  ระดับปริญญาโท 
   ๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิมรับนักศึกษา         

ปีละ ๑๕ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๒๐ คน  
   ๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากเดิมรับนักศึกษาปีละ ๑๐           

คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๕ คน  
   ๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเดิมรับนักศึกษาปีละ ๒๐ 

คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน  
   ระดับปริญญาเอก 
   ๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากเดิมรับนักศึกษาปีละ ๕ คน เป็น  

รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน  
๒. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ดังนี้ 

   ระดับประกาศนียบัตร 
๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก  สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์ ขอปิด

หลักสูตรต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  



 
 
 

- ๒๒ -

 

   ระดับปริญญาโท 
๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารบริการสุขภาพ จากเดิมรับนักศึกษา

ปีละ ๑๕ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน 
๒.๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชะลอการรับ

นักศึกษา 
๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์ชีวภาพ เดิมรับนักศึกษาปีละ ๕ คน 

เลื่อนการรับนักศึกษาจากปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ 
๒.๕ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์ชีวภาพ เดิมรับนักศึกษาปีละ ๕ คน  

เลื่อนการรับนักศึกษาจากปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ 
๒.๖ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ เดิมรับนักศึกษาปีละ ๑๕ คน 

ขอยกเลิกการรับนักศึกษา 
๒.๗ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร ขอเปิดรับ

นักศึกษาใหม่ปีการศึกษาละ ๑๐ คน โดยเริ่มรับในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
๓.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน ๒  

หลักสูตร ดังนี้ 
 

   ระดับปริญญาโท 
๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ ปรับช่ือสาขาวิชาใหม่

เป็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาจํานวน ๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพิ่มเป็นปีละ           
๑๐ คน ในปีต่อไป 

   ระดับปริญญาเอก 
    ๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ ปรับช่ือสาขาวิชาใหม่เป็น 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาจํานวน ๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพิ่มเป็นปีละ           
๑๐ คน ในปีต่อไป 

 

  ๔.  คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
   ระดับปริญญาโท 
   ๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ยกเลิกการรับนักศึกษา 
   ๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เลื่อนการรับนักศึกษาจากปี ๒๕๕๖ 

เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๑๐ คน   
   ๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ยกเลิกการรับ

นักศึกษา     
   ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา เลื่อนการรับนักศึกษา

จาก ปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๑๐ คน   



 
 
 

- ๒๓ -

   ๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลื่อนการรับนักศึกษา       
จาก ปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ โดยจะรับนักศึกษาปีเว้นปี จํานวนปีละ ๑๐ คน   

   ระดับปริญญาเอก 
   ๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา เลื่อนการรับนักศึกษา 

จาก ปี ๒๕๕๖ เป็นเริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๕ คน  
  

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 

  มติ ท่ีประชุม :เห็นชอบการอนุ มั ติปรับแผนการรับนักศึ กษาช่วงปีการศึกษา                
๒๕๕๖–๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะ
ศิลปศาสตร์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

๔.๑๐ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์   

 นางนัยนา  บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์    

(๑) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติการดําเนินโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภา
ตถาคตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๔๗๔,๓๙๙.- บาท แต่เนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนแบบ
ก่อสร้าง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และไม่ได้ต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่ายในโครงการดังกล่าวเพื่อดําเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการ
ก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอตั้งแผนงบประมาณ
เพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้
งบประมาณในโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๔๗๔,๓๙๙.- บาท  

ทั้งนี้ รายรับดังกล่าวเป็นรายรับประเภทเงินบริจาค : ข้อ ๕.๖ ซึ่งสามารถตั้งแผนงบประมาณ
ได้โดยเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ และไม่ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามแนว
ปฏิบัติสําหรับการต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมหารือแนวปฏิบัติระหว่าง        
กองคลัง กองแผนงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
และวันที่ ๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๒) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 



 
 
 

- ๒๔ -

บาท  โดยมีค่าสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีการบันทึกหมวดรายจ่ายในระบบ UBUFMIS คลาดเคลื่อนกับความแผนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการ 
ปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์ ไปเป็นค่าสาธารณูปโภค ในโครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร  

จากแนวปฏิบั ติสํ าหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ ายในส่ วนเงินรายไ ด้ของ                 
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๒ : กรณีการโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง
รายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ๑๑.๒) กําหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามแผนที่
กําหนด สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของ                 
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ      
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๕ ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างของ              
คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๓๙๙.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสาม
ร้อยเก้าสิบเก้า) 

 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑.เสนอขออนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต ด้วยงบประมาณจากเงินรายได้ประเภทเงิน
บริจาคจํานวน ๒,๔๗๔,๓๙๙.-บาท โดยเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑,๙๗๑,๐๐๐ บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน ๕๐๓,๓๙๙.-บาท 
  ๒.เสนอขออนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ
คณะศิลปศาสตร์ จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  

- พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕             
ค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์  ตามข้อ ๑ และ ๒.จํานวนทั้งสิ้น 
๒,๙๗๔,๓๙๙.- บาท 

  

  มติท่ีประชุม :เห็นชอบอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              
พ .ศ . ๒๕๕๖ ค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 
๒,๙๗๔,๓๙๙.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)  
 



 
 
 

- ๒๕ -

  ๔.๑๑ ขอเสนอโครงการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์  
ยอดเศรณี) 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงการ        
สร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี) ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี  อธิการบดีผู้ก่อต้ัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อเป็นการสํานึกในพระคุณของ          
รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี  ในฐานะที่เป็นผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด จึงเห็นสมควรจัดสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์           
ยอดเศรณี)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - โครงการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี) 
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบในหลักการในการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม .อุบลฯ               
(รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี) โดยให้เป็นการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบ  
  
 

  ๔.๑๒ แผนการดําเนินงานเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือองค์กรภายนอก 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กําหนดตัวบ่งชี้ในการดําเนินงานด้านบริหารวิชาการ 
ตามตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้สถาบันจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ การดําเนินงานดังกล่าว
จําเป็นต้องอาศัยการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะ ๓-๕ ปี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมของสมาชิกภายในชุมชน หรือองค์กร 

  จากความสําคัญดังกล่าว คณะบริหารศาสตร์ได้เสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ
และพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็งสู่งการเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน พ้ืนที่ดําเนินงาน ณ บ้านโนนเค็ง ตําบล  
หนามแท่ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะนิติศาสตร์ ได้เสนอโครงการกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตําบลม่วงใหญ่  อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
พ้ืนที่ดําเนินงาน ณ ตําบลม่วงใหญ่  อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นโครงการที่จะดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน       
หรือองค์กรภายนอกของคณะบริหารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์  เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด  
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อจักได้
นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อแผนการดําเนินงานต่อไป 

 
 
 



 
 
 

- ๒๖ -
 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  แผนการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็งสู่การเป็นชุมชนต้น
แบบอย่างยั่งยืน  และแผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตําบลม่วงใหญ่  
อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
 
 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็ง สู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตําบลม่วงใหญ่ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และขอให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑ ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ

มหาวิทยาลัยในเวียดนาม 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ สถานกงสุลใหญ่           
ณ นครโฮจิมินท์  ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษา กับบุคคลสําคัญของ            
นครดานัง  จังหวัดกว๋างนาม  และจังหวัดเถื่ อ เทียนเว้  เมื่ อ วันที่  ๑๑ -๑๓  กันยายน  พ .ศ .  ๒๕๕๕                
ซึ่งทั้งสามจังหวัดที่กล่าวมานั้น มีความประสงค์ตรงกันที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาไทย
รวมถึงความต้องการขอรับการสนับสนุนการจัดหาอาจารย์สอนภาษาไทยไปช่วยสอนและจัดทําหลักสูตร              
การเรียนการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยดานัง  และมหาวิทยาลัยเว้  ทั้งนี้ ได้เสนอขอรับ
ทุนการศึกษาด้วย 
  สถานกงสุลใหญ่ฯ  เห็นชอบว่าฝ่ายไทยน่าจะตอบสนองความประสงค์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุน
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งส่งผลให้เยาวชน
เวียดนามมีทัศนคติเชิงบวกและความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยและคนไทย  ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ส่ง
หนังสือมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความเป็นไปได้       
ในการริเริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดานัง  และมหาวิทยาลัยเว้ 
  เบ้ืองต้น  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับทราบความเห็นจากอธิการบดีซึ่งมีความยินดีให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม และได้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครโฮจิมินห์ ทราบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
  - ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  



 
 
 

- ๒๗ -

  ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษาได้จัดทําประกาศเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณาจารย์ 
บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ 
  ประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๘  ข้อ ๑  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓ พฤติกรรม ดังนี้ 

๑. “รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส  เวลา สถานที่ ” 
๒. “มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา ” 
๓. “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนร่วม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความเสียสละ   

มีน้ําใจ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

๑. “รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส  เวลา สถานที่ ” 
๒. “มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา ” 
๓. “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนร่วม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความเสียสละ   

มีน้ําใจ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 

  ๕.๓ การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือแก่นักศึกษาประสบอัคคีภัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การให้
ทุนการศึกษาช่วยเหลือแก่นักศึกษาประสบอัคคีภัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๖๓๖ ลงวันที่ ๑๙  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์ ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสงค์อัคคีภัย จํานวน ๑ คน   
คือ นายอาดินัย จันทร์แก่น รหัสนักศึกษา ๕๒๑๗๔๕๓๐๙๐ คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร 
ซึ่งเป็นบ้านพักที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับบิดามารดา บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๑ บ้านห้องแซง ตําบลห้องแซง             
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  โดยสํานักงานพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งการให้ความช่วยเหลือแก่ นายอาดินัย  จันทร์แก่น  รหัส
นักศึกษา ๕๒๑๗๔๕๓๐๙๐ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์  ดังนี้ 
  ๑. ทุนสนับสนุนการศึกษา (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖)        จํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ทุนสนับสนุนการทํางานระหว่างเรียน  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)   จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
      (ช่ัวโมงละ  ๒๕ X ๔๐๐  ช่ัวโมง) 



 
 
 

- ๒๘ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  - สํานักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งการให้ความช่วยเหลือแก่ นายอาดินัย จันทร์แก่น             
รหัสนักศึกษา ๕๒๑๗๔๕๓๐๙๐  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารศาสตร์  ดังนี้ 
  ๑. ทุนสนับสนุนการศึกษา (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖)       จํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ทุนสนับสนุนการทํางานระหว่างเรียน  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)  จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ช่ัวโมงละ  ๒๕ X ๔๐๐  ช่ัวโมง) 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 

  ๕.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ลาออกจากตําแหน่งคณบดี           
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และได้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงปัจจุบัน นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและการดําเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน         
พ.ศ.๒๕๕๕ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เพื่อทําหน้าที่         
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบในวาระต่อไป ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ 
  ๔. นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์    กรรมการ 
  ๕. รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร   กรรมการ   
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  - การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  
 

  ๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เนื่องด้วยวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์             
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์จะครบกําหนดในวันที่ ๑ มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๕๕ จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ในวาระต่อไป  ดังนี้  



 
 
 

- ๒๙ -

  ๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   กรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล   กรรมการ 
  ๕. รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร   กรรมการ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

  ๕.๖ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๖ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มีนโยบายให้รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบรับรวมที่ส่วนกลาง และได้มอบหมายให้สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา โดยทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานดําเนินการรับสมัครและ
ประชาสัมพันธ์  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กําหนดเปิดรับสมัครจํานวน  ๓ ครั้ง โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต้น          
๒ ครั้ง และภาคการศึกษาปลาย ๑ ครั้ง กําหนดค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท/ครั้ง/หลักสูตร เมื่อปิดการรับสมัคร
แล้ว ให้ส่วนกลางส่งข้อมูลให้คณะ/หลักสูตร เพื่อดําเนินการจัดสอบและแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาให้กับส่วนกลาง  เพื่อให้ส่วนกลาง(มหาวิทยาลัย) เป็นผู้จัดทําประกาศผลการสอบต่อไป    

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีคณะที่ดําเนินการจัดเรียนการสอนใน ๗ คณะ ประสงค์เปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๖ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท ๒๔ สาขาวิชา ปริญญาเอก          
๑๒  สาขาวิชา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเศรษฐกิจ และชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษา
และผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร เพื่อใช้
สําหรับวางแผนเข้าศึกษาและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไป สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดทําโครงการ         
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครและ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ              
มีการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้ง         
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครไปยังสถานศึกษา/หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายและให้สามารถเข้าถึงบริการได้ โดยมีการดําเนินการจัดทําระบบโปรแกรม
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบตรวจสอบข้อมูล ระบบการรายงานผลและการจัดทําแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบปฏิทินรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และแผนการรับ
นักศึกษา  ซึ่งในเบื้องต้นได้เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว  



 
 
 

- ๓๐ -

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๑. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๒. แผนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ (ข้อมูลจาก            

กองแผนงาน) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

  ๕.๗ สรุปผลการดําเนินงานจัดงานเกษตรอีสานใต้ปี ๒๕๕๕ (งบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๖)  
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับ               
การสนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ ๔ ติดต่อกันมา (ไม่รวมกับ
การจัดงานเกษตรเพื่ออินโดจีน พ.ศ. ๒๕๔๖) และการจัดงานเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยงานเกษตร
อีสานใต้ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“มหัศจัรรย์แห่งสายน้ํา” ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม -วันที่ 
๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ รวม ๑๐ วัน โดยได้รวบรวมผลงานวิจัย และการแสดงผลงานแต่ละภาควิชาของ
คณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นประจําทุกปี เช่น สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ตลอดจนนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ ๕๐ บริษัท เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์  
เครือเบทาโก กลุ่มพรรณธิอร สยามคูโบต้า แองโกล-ไทย เป็นต้น ภายในงานประกอบด้วยร้านจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทั่วไป ร้านค้าอาหารรวม  ๑๙๐ ร้าน และร้านจําหน่ายต้นไม้และสัตว์เลี้ยง   
กว่า ๑๐๐  ร้านค้า 
  จากการจัดงานดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้สรุปผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
ดังนี้ 
  ๑. จํานวนผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ รวม ๑๗๘,๕๔๗ คน  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๔  
ประมาณ  ๒๒ %  
  ๒. ความชอบของผู้เข้าชมนิทรรศการด้านการเกษตรของภาครัฐ คิดเป็นคะแนน  ๓.๔๗  
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ คะแนน โดยอุโมงค์บวบ น้ําเต้ายักษ์ ทุ่งทานตะวัน,กรมหม่อนไหม,กรมประมง  
ได้รับความนิยมมากที่สุดตามลําดับ 
  ๓. ความชอบของผู้เข้าชมนิทรรศการด้านการเกษตรของภาคเอกชน  คิดเป็นคะแนน ๓.๗ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๔.๐๐ คะแนน  โดยบริษัทซีพี จํากัด บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ 
บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามลําดับ 



 
 
 

- ๓๑ -

  ๔ . ผู้ เข้าชมงานพบว่ามาจากจังหวัดอุบลราชธานี มากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดอ่ืน               
ในภาคอีสาน 
  ๕. การประชาสัมพันธ์ พบว่าได้รับทราบโดยสื่อประชาสัมพันธ์ จาก ป้ายโฆษณาริมถนน 
รายการวิทยุและเพื่อน/เครือข่ายผู้ประกอบการ ตามลําดับ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือร้านจําหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร/ต้นไม้นิทรรศการของภารรัฐ และการแสดงกิจกรรมบันเทิง  ตามลําดับ 
  ๖. นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนเข้าชมงานพบว่ามาจากสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ และยโสธร มากที่สุด 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - สรุปผลการดําเนินงานเกษตรอีสานใต้ปี  ๒๕๕๕  (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 

๕.๘ แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามหนังสือ
สํานักงานสภาอาจารย์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๕ /๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้แจ้งข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการในเรื่องต่างๆ นั้น ซึ่งเกี่ยวกับภาระกิจของการพัฒนาบุคลากรได้เสนอแนะให้มีการจัดทํา
โครงการปฐมนิ เทศบุคลากรใหม่  ให้ เ ป็นการประจําทุกปี  เนื่ องจากระเบียบและข้อบังคับต่างๆ                
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งเพื่อเป็นการลดข้อคลาดเคลื่อนในการทํางาน 
  ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนา
บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ แล้วนั้น โดยในแต่ละปีงบประมาณ  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละด้านเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กรยุคใหม่ จะต้องอาศัยกลยุทธ์พัฒนารอบด้าน บุคลากรต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่าง         
มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย             
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําโครงการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - แผนพัฒนาบุคลากร  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  
 - ไม่มี - 






