
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔   

วันอังคารที่   ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

        ผู้มาประชุม 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๗. (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวพัชรินทร ์ ด่ังฐากูร กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๓. รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข กรรมการ 
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๙. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๑. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

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



 
 
 

- ๒ - 

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ ติดราชการ 

๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. ประธานสภาอาจารย์ รศ.สัมมนา   มูลสาร  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ผศ.ปราณี   พัฒนพิพิธไพศาล 

๓. รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

นางสาวปิยนันท์ มีเวที  

๔. รองผู้อํานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
๕. ผู้จัดการโครงการ  ITAP ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาส  
๖. อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร์ 
นายธวัช   มณีผ่อง  

๗. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     -  ไม่มี  - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
                 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

                    หน้า  ๒๐   บรรทัดที่ ๑   แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม  : รับทราบและขอให้งานวิเทศสัมพันธ์
แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
 



 
 
 

- ๓ - 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสําเร็จในผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย  ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป

ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว กองแผนงาน จึงได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่วนร่วมของคณะ/สํานักต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และได้สรุปประเด็นเพื่อ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และให้

คณะ/สํานัก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 

๑. (ร่าง) อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

๑.๑ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สํานึกดีต่อสังคม  

๑.๒ สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม  

๑.๓ เรียนรู้ สร้างสรรค์ มีวินัย สร้างจิตอาสา 

๑.๔ เรียนรู้ สร้างสรรค์ สามัคคี มีวินัย และจิตอาสา 

๒. (ร่าง) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๒.๑ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญาของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๒.๒ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๒.๓ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของอนุภาคลุ่มน้ําโขง 

๒.๔ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียงในภูมิภาค 

      ลุ่มน้ําโขง 

๒.๕ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๒.๖ เป็นสถาบันประสาทองค์ความรู้เน้นการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

และที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอประเด็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้  

๑. คลังปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๒. ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๓. คลังแห่งภูมิปัญญา 



 
 
 

- ๔ - 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 

๑. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  : สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม 

๒. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 

 

๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนา
แผน กําหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบัน  เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกองแผนงาน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ คณะ/สํานัก และ
โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  
  แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยตัวช้ีวัดต่างๆ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๑ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๒  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๖ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด และยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัด และยังอยู่ระหว่างรอ
การรายงานผลดําเนินงาน ๑ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๓  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๔ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ทั้งสิ้น ๒ ตัวช้ีวัดและยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ที่ ๔  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๔ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัด และยังอยู่ระหว่างรอการรายงานผลการดําเนินงาน ๒ 
ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ที่ ๕ ประกอบด้วยช้ีวัดทั้งสิ้น ๔ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ทั้งสิ้น ๒ ตัวช้ีวัดและยังอยู่ระหว่างรอการรายงานผลดําเนินงาน ๒ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๖ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด  

 
 
 



 
 
 

- ๕ - 

 

                 มติท่ีประชุม :  มอบกองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขและตรวจสอบรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
                     ๑. การตรวจสอบวิธีการกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ควรให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและพิจารณาจากค่าเป้าหมายเดิมที่เคยกําหนดไว้แล้ว 
   ๒. เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ข้อมูล หรือพิจารณาจัดทํารายงานในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูล
ในแต่ละตัวบ่งชี้ อันจะนําไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓.๓ การจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต              
คณะบริหารศาสตร์ กรณีลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สําเร็จ
การศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีคณะบริหารศาสตร์ ได้
เสนอขอจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบ
แต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรมีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเป็นลักษณะ
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๓๙,๕๐๐ บาท จํานวน  ๔ ภาคเรียน รวมเป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งมีนักศึกษาใน
กลุ่มกรณีนี้ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรกําหนดและชําระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และ
นักศึกษาได้รับผลการเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ยกเว้นเฉพาะวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระและรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนซ้ํา ซึ่งหากจะให้นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราเหมาจ่าย
ตามที่กําหนดไว้นั้น จะเป็นภาระที่หนักเกินไปสําหรับนักศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ 
พิจารณาทบทวนการกําหนดอัตราการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สําเร็จการศึกษา โดยขอให้นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป นั้นจึงขอนําเสนอหลักการแนวคิดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๖ การลงทะเบียนวิชาเรียน ข้อ ๒๐.๕ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาหรือนักศึกษาที่ลาพัก การศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตาม
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้คณะประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และมีนักศึกษาแต่
ละรายคงเหลือกี่หน่วยกิต ซึ่งคณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งจํานวนนักศึกษาที่ลงรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบ
และยังสําเร็จการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๖ คน 
 



 
 
 

- ๖ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - คณะบริหารศาสตร์  ขอจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนสําหรับกลุ่มกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตามหลักสูตรกําหนด  แต่ได้หน่วยกิตยังไม่ครบ และยังไม่สําเร็จการศึกษา หน่วยกิตละ ๓,๒๐๐ พร้อม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาค ๗,๐๐๐ บาท (ค่าบํารุงการศึกษา ๒,๐๐๐ บาทและค่าธรรมเนียม
ประจําภาค ๕,๐๐๐ บาท) 
                 

มติท่ีประชุม  : อนุมัติ 
 
 

                 ๓.๔ ผลการดําเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ถ่ินวงศ์พิทักษ์ รองผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังอุทยาน

วิทยาศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบถึงผลการดําเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    โดยเริ่ ม ต้นดําเนินงานครั้ งแรกภายใต้ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย                 
(University Business Incubator:UBI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เพื่อดําเนินการบ่มเพาะวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย จากนั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยมีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทําหน้าที่จัดสรร
งบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เป็นต้นมาและทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมด 
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อทําหน้าที่สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ที่แข่งขันได้ โดยมีสัดส่วนสถาน
ประกอบการที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น มีสินค้าและบริการที่ใช้ความรู้ ตลอดจนการเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นนั้น และเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนากําลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ ๑ จัดให้มีการ
ดําเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ        
โดยอาศัยทรัพยากรด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือหลัก ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการดําเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี้  

(๑) กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผ่านโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัย (University Business Incubation:UBI)และโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี(Technology 
Business Incubator :TBI) 



 
 
 

- ๗ - 

(๒) การให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Technology Licensing Office 
:TLO) 

(๓) การให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย(Industrial Technology Assistance Program : iTAP) 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานโดยได้รับงบประมาณ
จากภายนอกทั้งสิ้น โดยเริ่มได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๔๙ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)ผ่าน
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และได้รับ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง โดยปัจจุบันมียอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผ่านทุก
โครงการรวมทั้งสิ้น ๒๑,๘๒๖,๓๑๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจาก สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) มากที่สุด รวมเป็นเงิน ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเงินรวม ๕,๕๒๗,๒๘๕ บาท และเป็นงบประมาณที่ได้รับ
จากโครงการอื่นๆอีกรวม ๒,๖๑๙,๐๒๕ บาท  
  ในปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะทั้งสิ้น ๒๒ ราย โดยหลังเข้ารับการบ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย ร้อยละ ๑๑๙ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๙ 
  ในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญา มีจํานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากกระบวนการของ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๙๖ รายการ เป็นของผู้ประกอบการจํานวน 
๒๕ รายการ ซึ่งได้รับการประกาศรับรองแล้วทั้งหมด อีก ๗๑ รายการเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ซึ่งได้รับการประกาศรับรองแล้ว ๕๘ รายการ และอีก ๑๓ รายการกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
  มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรูปแบบต่างๆ จํานวน ๓๐ ท่าน จาก ๗ คณะ และได้รับการ
สนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกอีกจํานวน ๙ ท่าน 
  นอกจากนี้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีโครงการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่อีกจํานวน ๒๕ รายที่ได้รับ
ประโยชน์ ในการเข้าร่วมในโครงการ  
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยงานทะเบียนฯกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๗ คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 



 
 
 

- ๘ - 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา ฟิสิกส์      จํานวน ๒ คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน ๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
   - สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน ๔ คน 
   - สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า    จํานวน ๑ คน 

๓. คณะศลิปศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
   - สาขาวิชา นิเทศศาสตร ์    จํานวน ๑ คน 

๔. คณะเภสชัศาสตร ์  จํานวน  ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
   - สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ 

 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ   จํานวน ๓ คน 

 เฉพาะเภสัชภัณฑ์    จํานวน ๑ คน 
๕. คณะบริหารศาสตร ์  จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

  - สาขาวิชา การบัญชี     จํานวน ๑ คน  
๖. คณะนิติศาสตร ์  จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

  - สาขาวิชา นิติศาสตร์    จํานวน ๔ คน 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๗ คน  
 
 

  ๔.๒ ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(ครั้งที่ ๕) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๕)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบ
และรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท   จํานวน ๒ คน 

๑. คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน ๑ คน 
- สาขาวิชา   พัฒนบูรณาการศาสตร์  จํานวน ๑ คน 

 

  มติท่ีประชุม : เหน็ชอบในการอนุมัติผูส้าํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๔ (ครัง้ที่ ๕) จํานวน ๒ คน 
 

  ๔.๓. แผนการรับนักศึกษาประจําปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
    - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -  
 



 
 
 

- ๙ - 

๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔)  
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท          
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติเงินประจํางวดและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
เทียบกับแผน 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ตาม
มติ ครม. 

ก. การอนุมตัิเงนิประจํางวด ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

ข. การเบกิจ่ายงบประมาณทั้งหมด ๕๕๖,๘๘๗,๒๔๒.๘๗ ๘๗.๘๗ ๙๓ 

   ข.๑ การเบกิจ่ายงบประมาณ ๔๑๐,๗๑๙,๕๐๔.๘๗ ๙๖.๒๓ - 

   ข.๒ การเบกิจ่ายงบลงทุน  ๑๔๖,๑๖๗,๙๓๘.๐๐ ๗๐.๖๒ ๗๒ 
 

หมายเหตุ การเบิกจ่ายข้างต้น รวมการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงิน
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ที่
มหาวิทยาลัยได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง เป็นเงิน ๑๕,๗๓๘,๗๙๘.๘๗ บาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้างต้น สูงกว่าผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ (ปี ๒๕๕๓ ร้อยละการเบิกจ่าย เท่ากับ ๘๓.๕๘) 
อย่างไรก็ตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตํ่ากว่าที่รัฐบาลกําหนด  ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน  ค่าก่อสร้างในรายการอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและการปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
มหาราชา  และงบดําเนินงานบางรายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อม
ปีของปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๙๒,๖๑๓,๓๕๖ บาท 

นอกจากนี้  มีการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอํานาจอธิการบดีตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโอนระหว่างงบดําเนินงาน 
จาก ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไปยัง ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ๔๓,๖๐๐ บาท 

ในส่วนผลการดําเนินงานระดับผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  
สรุปได้ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๗ ของแผนที่กําหนดโดย
ผลผลิต/โครงการที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ได้แก่ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี          
และผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 



 
 
 

- ๑๐ - 

- มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กําหนด จํานวน ๒๖ ตัวช้ีวัด                 
(ร้อยละ ๕๙.๐๙ จากตัวช้ีวัดทั้งหมดจํานวน ๔๔ตัวช้ีวัด)ส่วนตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุ มีจํานวน ๑๘ ตัวช้ีวัด                 
(ร้อยละ ๔๑.๙๑) โดยผลิต/โครงการที่สามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ได้แก่ โครงการผลิต
แพทย์และพยาบาลเพิ่ม  ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่วนผลผลิต/โครงการอื่นๆ มีผลการดําเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                   - พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไข รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔) 
โดยปรับแก้ไขการแสดงตัวเลขให้ถูกต้องและควรเพิ่มคําอธิบายข้อมูลในแต่ละรายการให้ชัดเจน และให้
นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๕ การพิจารณาขอย้ายสํานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ รองผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังอุทยาน
วิทยาศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอย้ายสํานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยใน
ปัจจุบันโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสํานักงานอยู่ที่บริเวณชั้น ๓ สํานักงาน
อธิการบดี (หลังเดิม) มีลักษณะเป็นห้องโถง มีพ้ืนที่สํานักงานขนาด ๔ เมตรx๑๒ เมตร สําหรับเจ้าหน้าที่ 
จํานวน ๑๐ คน มีห้องประชุม ๑ ห้อง ขนาด ๖ เมตร x ๖ เมตร มีพ้ืนที่สําหรับผู้ประกอบการประเภท In Wall 
ขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร และขนาด ๒ เมตรx ๒ เมตร ซึ่งเพียงพอสําหรับผู้ประกอบการ ๔ ราย แต่เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการแจ้งความจํานงขอใช้พ้ืนที่สํานักงานเพิ่มเติมอีก จํานวน ๓ ราย และคาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีก
จํานวนหนึ่ง เนื่องจากจะมีการรับผู้ประกอบการ เข้าโครงการเพิ่มเติมอีก จํานวน ๑๐ ราย ในต้นปี ๒๕๕๕ 
นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้ห้องประชุมย่อยสําหรับผู้ประกอบการใช้ในการเจรจาธุรกิจ ซึ่งมักเป็นความลับ
ของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังต้องการพื้นที่รองรับการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานจัดการ
สิทธิเทคโนโลยี ที่มีจํานวนผู้ใช้บริการมากขึ้น 
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีความต้องการย้ายพ้ืนที่
สํานักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระการทํางาน และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้นได้
ประสานขอใช้พ้ืนที่ช้ัน ๓ ของ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งมีพ้ืนที่ว่างจํานวนหนึ่งไปแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการตกลงในรายละเอียด ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณในการย้าย และปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 
 



 
 
 

- ๑๑ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
-  เพื่อขอย้ายสํานักงานจากเดิม ไปที่ ว่างบริเวณช้ัน ๓ ของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

โดยตามแผนผังสํานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดิม) และแผนผังใหม่  
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานกับสํานัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อหารือและขอความชัดเจนในการพิจารณากําหนดพื้นที่เหมาะสมร่วมกัน
ต่อไป 

 
 

๔ .๖ การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๕ 
(เพิ่มเติม) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานใช้ประกอบการดําเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ นั้น 
  และเนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้คงเหลือประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดทําแผนรายจ่ายเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความ
คณะบริหารศาสตร์ ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๐๙๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

                   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ  ทั้งนี้มอบกองแผนงานประสานคณะบริหารศาสตร์  

พิจารณาดําเนินการจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้ชัดเจน ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 

๔.๗ การปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยโครงการ

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๖  เป็น หน่วยงานในกํากับดูแลของอธิการบดี 
ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เนื่องจากสัญญาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการสิ้นสุดลง แต่ด้วยเป็นโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการ ตอบสนองปัญหาการบริหารและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จึงยังคงมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิการบดีได้มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอํานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 



 
 
 

- ๑๒ - 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการกํากับดูแลและบริหาร สํานักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนับต้ังแต่
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๗/๓๒๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การให้คําปรึกษา
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ “ประเด็นการใช้งบประมาณ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการ
หรือการจัดหาหรือการจัดจ้างประเภทใดที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ยุติการดําเนินงานและนํางบประมาณ
ส่วนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นจริง” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  (วาระพิเศษ) 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบและ
มอบให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดําเนินโครงการ “ศูนย์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  ปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็น สํานักบริการวิชาการ หรือ ช่ืออื่นตามแต่
จะสมควร โดยเป็นหน่วยงานที่ในกํากับภายใต้สํานักงานอธิการบดี  ที่มีคณะกรรมการบริหารและดําเนินงาน
ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานที่จัดหาได้  เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
การอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  อีกทั้ง เป็นหน่วยงานที่ประสานการ
ให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ทั้งในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริการวิชาการเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และภารกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
สํานักบริการวิชาการจึงกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานสํานักบริการวิชาการไว้ดังนี้ 
  ๑. เพื่อเป็นศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร : เป็น
คลังข้อมูล แหล่งข้อมูลข่าวสาร และแหล่งแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน สังคม รวมทั้งศูนย์รวมในการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการจัดประชุมช้ีแจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบเครือข่าย โครงการสํารวจศักยภาพ ทรัพยากร สภาพภูมิศาสตร์ 
วัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร 
  ๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
  ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
  ๔. เพื่อสนับสนุนให้มีกลไกของการศึกษาวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  ๕. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กร สังคม ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของมหาวิทยาลัย 

  ขอบเขตและภารกิจ 

  ๑. เป็นศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร   
  ๒. รักษามาตรฐานการบริการทางวิชาการ การฝึกอบรมและวิจัย ของมหาวิทยาลัย 



 
 
 

- ๑๓ - 

  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีประสทิธิภาพ 
  ๔. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนให้ก้าวทันกับความต้องการของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๕. เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรมให้กับบุคลากร หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
  ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยแก่สังคมชุมชนทอ้งถิ่น 
  ๗. แสวงหา สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดทั้ง
องค์กรสังคม ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง 
  
 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ยุติโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเนื่องจากโครงการได้

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมอบโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่และโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย          
เพื่อพิจารณาหลักการในการยุติการจ้างรวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องวิเคราะห์อัตราการจ้างต่อไป 
 
 
 

  ๔.๘  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  “ERASMUS MUNDUS 
Programme Action 2 Partnership:Euro-Asia partnership to Promote Engineering 
Technology  Education  and  Research Exchanges (TECHNO)”  

นางสาวพัชรินทร์  ด่ังฐากูร  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ 
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme 
Action 2 Partnership : Euro-Asia partnership to Promote Engineering Technology Education 
and  Research Exchanges (TECHNO)” ตามท่ี Universite Toulouse III Paul Sabatile ประเทศฝรั่งเศส 
ได้เชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอื่นในยุโรปและอาเซียนอีก ๑๙ สถาบัน ร่วมเขียน
ข้อเสนอเพื่อรับทุน ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership :Euro-Asia partnership to 
Promote Engineering Technology  Education  and  Research Exchanges (TECHNO) จากสหภาพ
ยุโรป (EU) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบของ EU แล้ว Universite Toulouse III Paul Sabatier จึงเสนอบันทึก
ข้อตกลง ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership:Euro-Asia partnership to Promote 
Engineering Technology Education and Research Exchanges(TECHNO)ของ EU เพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาตอบรับเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย เช่นเดียวกับ สถาบันอุดมศึกษาอื่นอีกจํานวน ๑๘ สถาบันใน
ยุโรปและอาเซียน 
  ในเบื้องต้น งานวิเทศสัมพันธ์  สํานักงานอธิการบดี  ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership 
:Euro-Asia Partnership to Promote Engineering Technology Education and Research Exchanges 
(TECHNO)” แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๔ - 
 

                    มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่ นางบุญรื่น 

ศรีธเรศ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างจังหวัดมุกดาหาร
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้               
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
เพื่อร่วมพิธีลงนามดังกล่าว โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

สรุปสาระสําคัญบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับจังหวัด
มุกดาหาร  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ภาคี” 
  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจ ในความ
ร่วมมือทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่ต้ังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา และ
สถานที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร บริเวณภูผาเจีย อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนพื้นที่เกี่ยวเนื่องโดยรอบ  

๒. การกําหนดนโยบาย การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการและ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหารภาคเอกชน สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
  ทั้งนี้ จะได้กําหนดรายละเอียดความร่วมมือเป็นกรณีๆไปตามที่เห็นชอบร่วมกัน บันทึกความ
เข้าใจนี้ไม่มีกําหนดระยะเวลา การแก้ไขหรือการยกเลิกบันทึกความเข้าใจจะกระทําได้โดยความยินยอมของทั้ง
สองฝ่ายและการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจไม่มีผลให้ยกเลิกกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่างการ
ดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามบันทึกความเข้าใจแนบท้ายรายงานการ
ประชุม 
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- ๑๕ - 

๕.๒ โครงการดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดิน 
               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่ได้รับ

มอบหมายเพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ได้เตรียมการประชุมเพื่อกําหนดจัดโครงการดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี เพื่อมอบหมายภารกิจการดําเนินงานให้หน่วยงานราชการ และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น  

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแสดงม่านน้ํา
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการจัดทําน้ําพุขึ้นจากลําน้ํามูลข้างๆ เวทีแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ประกอบสื่อผสม
มัลติมีเดีย แสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอัจฉริยภาพแห่ง
พระมหากษัตริย์ไทยที่พสกนิกรทุกคนภูมิใจในการแสดงบนม่านน้ํา จึงขอรายงานการดําเนินการดังนี้ 

๑. การออกแบบม่านน้ํา ในเบื้องต้นได้ประสาน ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตน์จันทร์ ออกแบบ และใช้
อุปกรณ์สูบน้ําของกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา 

๒. การฉายภาพ การจัดภาพในหลวง เครื่อง Projector ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์/
เจ้าหน้าที่ จาก สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสํานักวิทยบริการเพื่อดําเนินการ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

๑. กําหนดการจัดงานในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ตลาดใหญ่ รมิแม่น้ํามูล  
  ๒. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานโครงการดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดิน  
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๕.๓ การจดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม      
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๒๓๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีบัญชาให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งขอความร่วมมือ
สถานศึกษาทุกแห่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีฉุกเฉินเพิ่ม ๑) ให้สถานศึกษาพิจารณาอนญุาตให้
ผู้ประสบอุทกภัยเข้าพักอาศัยในสถานศึกษาช่ัวคราว ๒) ขออนุญาตใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่จอดรถยนต์ ๓) 
ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม บริการการทางการแพทย์ อนามัยเท่าที่จะอนุเคราะห์ได้  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ จึงขอสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้ นายธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจํา                 
คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รายงานผลการประชุมโครงการ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมน้ําใจ จากอีสานใต้              



 
 
 

- ๑๖ - 

สู่จังหวัดประสบภัยน้ําท่วม ร่วมฝ่าวิกฤตน้ําท่วมประเทศไทย” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศูนย์ประสานจัดการความรู้รับมือภัยพิบัติ (ศจภ.) และเครือข่ายภาคประชาสังคมอุบลราชธานี และรายงานการ
ดําเนินการในเบื้องต้นดังนี้ 

๑. สํารวจระดับความต้องการในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความขาดแคลนและมี
ความต้องการ ๕ ลําดับแรกคือ (๑) น้ําด่ืมสะอาด  (๒) ข้าวสารเหนียวหรือข้าวจ้าวโดยเน้นข้าวเหนียวเพราะ        
นึ่งสุกแล้วไม่เสียง่าย (๓) อาหารแห้ง อาทิปลาแห้ง หอม กระเทียม หรืออาหารสําเร็จรูปฯลฯ (๔) แสงและ
ความร้อน อาทิ เทียน ตะเกียงน้ํามันก๊าด ไม้ขีด ไฟฉาย แบตเตอรี่ (๕) สุขอนามัย ยากันยุง เครื่องนอน เสื้อ 
ผ้าขาวม้า  
  ๒. ประสานกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนน้ําด่ืม  
  ๓. จัดต้ังศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมน้ําใจ จากอีสานใต้ สู่จังหวัดประสบภัยน้ําท่วม 
ร่วมฝ่าวิกฤตน้ําท่วมประเทศไทย เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง สํานักงานอธิการบดีและคณะศิลปศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะ/สํานัก/หน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย  

๔. กําหนดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์         
(ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี หลังเก่า) และมหาวิทยาลัยจะรวบรวมและนํามอบสิ่งของรับบริจาคผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑  ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

๕. เปิดบัญชีธนาคารภายใต้ช่ือ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมน้ําใจ จากอีสานใต้ สู่จังหวัด
ประสบภัยน้ําท่วม ร่วมฝ่าวิกฤตน้ําท่วมประเทศไทย” 

๖. และศูนย์ฯมีความต้องการอาสาสมัคร นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลโดยทั่วไป  
สถานการณ์โดยทั่วไปเกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยได้สร้างความ

เสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆเป็นจํานวนมาก จึงเห็นความจําเป็นในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย จึงได้มีการจัดต้ังเครือข่ายอีสานใต้จัดการรับมือภัยพิบัติ (คจภ.)ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา บุคลากร คณะ/สํานัก/หน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตศรัทธา        
ได้ร่วมบริจาคเงิน ข้าวของ อุปโภคบริโภค ด้านยารักษาโรคและอื่นๆ 
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  ๕.๔ การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยของคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  - โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งถอนเรื่อง – 
 
 
 



 
 
 

- ๑๗ - 

๕.๕ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ               
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

การอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และตามข้อ ๑๐ ของประกาศฯ 
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้น
ไป สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศฯภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรไปแล้ว ๑๔ หลักสูตร แยกเป็นประกาศนียบัตร
บัณฑิต ๒ หลกัสูตร ปริญญาตรี ๗ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร 
  หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งสิ้น ๘๙ หลักสูตร (ในจํานวนนี้มีหลักสูตรใหม่ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดจํานวน ๘ หลักสูตร แยกเป็นปริญญาตรี ๖ หลักสูตร และปริญญาโท ๒ หลักสูตร (ตาราง ๑)  
  หลักสูตรที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว 
(นับรวมหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการเสนอกรรมการกลั่นกรอง เดือน พ.ย.๒๕๕๔) จํานวน 
๖๖ หลักสูตร  (ตาราง ๒) 
  หลักสูตรที่ยังไม่เสนอปรับปรุง มี ๒๓ หลักสูตร คาดว่าจะสามารถปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๒๓ 
หลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทันรับนักศึกษาใหม่และเปิดการเรียนการสอนภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ (ตาราง ๓)  
 

ตาราง ๑ สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนจําแนกตามคณะและระดับ (ไม่นับรวมหลักสูตรที่ชะลอหรือปิด แต่
นับรวมหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เปิดในปี ๒๕๕๕ 

คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๑.คณะเกษตรศาสตร์ ๓ - ๓ ๒ ๘ 

๒.คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐ - ๘ ๓ ๒๑ 

๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖ - ๕ ๕ ๑๖ 

๔.คณะศิลปศาสตร์ ๘ - ๓ - ๑๑ 

๕.คณะเภสัชศาสตร์ ๑ ๑ ๓ ๑ ๖ 

๖.คณะบริหารศาสตร์ ๘ - ๒ ๑ ๑๑ 

๗.คณะนิติศาสตร์ ๑ - - - ๑ 

๘.คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๑ - ๑ ๑ ๓ 

๙.คณะรัฐศาสตร์ ๓ - ๒ ๑ ๖ 

๑๐.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒ - - - ๒ 

๑๑.คณะพยาบาลศาสตร์ ๑ - - - ๑ 

๑๒.วิทยาเขตมุกดาหาร ๓ - - - ๓ 

 
รวมจํานวนหลกัสูตร 

๔๗ ๑ ๒๗ ๑๔ ๘๙ 

 



 
 
 

- ๑๘ - 

ตาราง ๒ สรุปจํานวนหลักสูตรที่ยังไม่ปรับปรุงเป็น TQF (ไม่นับรวมหลักสูตรที่ชะลอไม่รับนักศึกษา) 
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๑.คณะเกษตรศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒.คณะวิทยาศาสตร์ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ 

๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔.คณะศิลปศาสตร์ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ 

๕.คณะเภสัชศาสตร์ ๑ ๑ ๓ ๐ ๕ 

๖.คณะบริหารศาสตร์ ๕ ๐ ๑ ๐ ๖ 

๗.คณะนิติศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๘.คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๑ ๐ ๑ ๑ ๓ 

๙.คณะรัฐศาสตร์ ๑ ๐ ๑ ๑ ๓ 

๑๐.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 

๑๑.คณะพยาบาลศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๒.วิทยาเขตมุกดาหาร ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ 

รวมจํานวนหลกัสูตร ๑๒ ๑ ๘ ๒ ๒๓ 

 
ตาราง ๓ รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ยังไม่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.คณะเกษตรศาสตร์ - - - - 

๒.คณะวิทยาศาสตร์ - - เทคโนโลยีชีวภาพ - 

๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - 

๔.คณะศิลปศาสตร์ - - สังคมศาสตร์และการพัฒนา - 

๕.คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โฮมิโอ
พาธีย ์

บริหารบริการสุขภาพ - 

๖.คณะบริหารศาสตร์ การจัดการ 
การจดัการการตลาด 
การจดัการอุตสาหกรรมบรกิาร 
การเงินและการธนาคาร 
ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ร ะหว่ า ง
ประเทศ 

- บริหารธุรกิจ - 

๗.คณะนิติศาสตร์ - - - - 

๘.คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๙.คณะรัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น - รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 



 
 
 

- ๑๙ - 

คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑๐.วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

แพทยศาสตร์ - - - 

๑๑.คณะพยาบาลศาสตร์ - - - - 

๑๒.วิทยาเขตมุกดาหาร การจัดการ 
การบัญชี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - 

 

จํานวน ๒๓ หลักสูตรที่ต้องดําเนินการให้เสร็จเพื่อให้ทันรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
หากไม่ดําเนินการจะไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้  
 
 

                   มติท่ีประชุม  : รับทราบ   
 
 
 
 

๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ งานกิจการนักศึกษาได้

ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก

ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาของทุกคณะ  โดยประกาศฯนี้ใช้เป็นหลักฐานในการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘  ข้อ ๑  มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๒ พฤติกรรมตามรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้ 

  ๑. “ รู้จักกาลเทศะ ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้  “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส  เวลา 
สถานที”่ 
  ๒. “ มีระเบียบวินัย ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้  “ความตรงต่อเวลา” 
 

 

                   มติท่ีประชมุ : รับทราบ 

 



 
 
 

- ๒๐ - 

๕.๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในภายนอก ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รวมท้ังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นแนวทางกํากับและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในภายนอก โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้และแผนการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

งานประกันคุณภาพฯ จึงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าในในตัวบ่งชี้และวิธีการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพในระหว่างวันที่  ๒๕ -๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์
กุลธิดา ท้วมสุข ปัจจุบันเป็นผู้ประเมินภายนอก  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงาน
ดังกล่าว  

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ กําหนดการจัดกิจกรรมการอบรมประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการจัด
กิจกรรมการอบรมประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามท่ีโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น ซึ่งจะมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชากรและสายสนับสนุน โดยใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



 
 
 

- ๒๑ - 

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังและวิเคราะห์ค่างาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ แจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๕๔  
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีกําหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษา
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบมา  เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ  
ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทํากิน รวมถึงสถานศึกษาได้รับความเสียหาย 
ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี  ๒๕๕๔   
 
 
 
 

                        มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
  
 
 
 

  ๖.๓ การจัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา” 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องในมหามงคล
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสํานึกในมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงกําหนดการจัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา” โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารสํานักงานอธิการบดี          
(หลังใหม่) และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะดําเนินการจัดทําคําสั่งเพื่อมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ฝ่ายในการจัดงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 

  มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 






