
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๕/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มำประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๕. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายพัน  พงษ์ผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
   ๑๙. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์… 



๒ 
  
๑๙. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ 
  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 
  การศึกษานานาชาติ 
๗. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๙. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. นายแพทย์วัฒนา  พรรณพาณิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๑. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๓. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๔. นางสาววภิาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์และ 
  เครือข่าย 
๑๖. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๗. นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 
๑๘. นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
      เริ่มการประชุม...  



๓ 
  
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
  
 ๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒   ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว  เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  รายนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  

         ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ ต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ส่งจดหมายเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากมภีารกิจการงานเพ่ิมมากขึ้นจนท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อย่างเต็มที่  ดังนั้น จึงขอลาออกจากต าแหน่ง
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับทราบ และมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 

          ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ... 



๔ 
  
 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่ อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๒  การขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสถาบันอาชีวศึกษา  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔ แห่ง และเพิ่มข้อตกลงกับสถาบัน 
   อีก ๑ แห่ง 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ดังนี้  (๑) ขอขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งใน
ฉบับแรกที่ได้ลงนาม มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑              
และ (๒) ขอเพ่ิมข้อตกลงกับสถาบันอีก ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ผ่านการพิจารณาจาก ส านักงานกฎหมายและนิติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ                 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาและให้เพ่ิมวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือทราบโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
              ชื่อหน่วยงาน... 

 



๕ 
  
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล  :   นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ งานส่งเสริมการวิจัย  

นายปราการ ภิรมย์กิจ และ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ :   ๔๔๒๕, ๔๔๑๕, ๔๔๙๙ 
โทรสาร :   ๐ ๔๕๓๕ ๓๔๒๒ 
E-mail :  amornrat.w@ubu.ac.th 
 
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เกิดผลเด่นชัดในด้านการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มีจ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเพ่ิมข้ึนตลอด
ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา และมีบุคลากรจากสถาบันอาชีวศึกษาท้ัง ๔ แห่งเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน   
 จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี  ดังนี้ 
  ๑. จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประจ าปี ๒๕๕๙   จ านวน  ๑๘  คน 
  ๒. จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประจ าปี ๒๕๖๐   จ านวน  ๓๐  คน 
  ๓. จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประจ าปี ๒๕๖๑   จ านวน  ๔๐  คน 
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และวิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

๒. มีวัตถุประสงคเ์พื่อ  
- เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มุ่งสู่ความเป็น

เลิศในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยส่งนักศึกษา และบุคลากรเข้าศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  

- เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยทั้ง         
๕ แห่ง โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย  

- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓. หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของอีกฝ่าย  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

๔. หน้าที ่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์/ม.อบ. รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

๕. ก าหนดวันที่จะลงนาม คณะวิทยาศาสตร์จักด าเนินการภายหลังจากได้รับความเห็นชอบ 
๖. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้อ านวยการของ ๕ สถาบัน ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

 
                  ๗. ผู้ลงนาม… 

mailto:amornrat.w@ubu.ac.th


๖ 
  

๗. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       
โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด าเนินการแทน 

๘. ผู้ลงนามในฐานะพยาน ได้แก่ นายณัฎฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา             
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

                                     ๑.๒.๓  กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำง ส ำนักงำนกำรศึกษำนอก 
      ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดอุบลรำชธำนี กับ มหำวิทยำลัย 
     อุบลรำชธำนี 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือทราบ  ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเดชอุดม ให้น าไปต่อยอดด้านการเรียนการสอนในการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากรและผู้เรียนในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คน
วัยท างาน และผู้สูงวัย ในรูปแบบบุคคลภายนอก โดย บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการด าเนินงานตามผลการ
พิจารณาของส านักงานกฎหมายและนิติการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบต่อไป การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม 
โทรศัพท์ :   ๐ ๔๕๓๕ ๓๕๐๕ 
โทรสาร :   ๐ ๔๕๓๕ ๓๕๓๖ 
E-mail :  thanathip.l@ubu.ac.th 
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเดชอุดม (กศน.) ในรูปแบบบุคลากรภายนอก ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ทาง กศน. จึงมีความประสงค์จักสานต่อความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือประ โยชน์ใน              
ด้านวิชาการแก่บุคลากรของ กศน. ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการส่งต่อความรู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปยังผู้มาเรียนที่ กศน. 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานการศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๒. มีวัตถุประสงค์… 



๗ 
  

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
-  เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารใน   
 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

-  เพ่ือให้บุคลากรทั้งสองฝ่าย และนักศึกษาได้รับความรู้ทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง  
 การเกษตร (สัตวศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน ประมง และเทคโนโลยีการอาหาร) 

๓. หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของอีกฝ่าย  
-  แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในการพัฒนารูปแบบการ  
 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Pre degree และการบริการวิชาการส าหรับนักศึกษา คนวัย 
 ท างานและผู้สูงวัย  

-  จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  
๔. หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ คณะเกษตรศาสตร์ / มอบ.  

- ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนในแต่ละ  
   รูปแบบในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Modular Based Learning Outcomes)  
- พัฒนาการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล  
   (Personalized Learning) 

๕. ก าหนดวันที่จะลงนาม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายธฤติ ประสานสอน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
    ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 
๗. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๘. ผู้ลงนามในฐานะพยาน ได้แก่ นายนรินทร บุญพราหมณ์ ต าแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
         

  ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี กับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  
 

   - ขอถอนวาระการประชุมเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ ๓  วาระที่ ๑.๑.๓  บรรทัดที่ ๔  แก้ไขเป็น “มีความประสงค์จะลาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ประจ า เพื่อไปศึกษาค้นคว้าและเขียนหนังสือด้านเภสัชวิทยา”   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   - 

                   ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 

   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
          ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 และรายงานผลการวิเคราะห์ 
     งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

         คณบดีคณะนิติศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ           
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน          
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

          เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ -
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ที่ 3771/๒๕๖1 เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้คณะนิติศาสตร์                      
ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
 

         (๑) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 
              รายได้จากการด าเนินงาน                             
                      รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา-ปกต ิ 17,588,915.00  บาท 
                      รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา-เงินทุนส ารอง    1,337,700.00   บาท  
                      รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                     161,455.10   บาท 
                      รายได้จากแหล่งอ่ืน                                                      247,850.37   บาท 
               รวมรายได้จากการด าเนินงาน                                    19,335,920.47  บาท 
           ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                            
                      ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                            12,135,780.00  บาท 
                       ค่าตอบแทน                                                       2,797,382.88  บาท 
                       ค่าใช้สอย                                                         2,183,442.48  บาท 
                       ค่าวัสดุ                                                                  252,027.09  บาท 
     ค่าสาธารณูปโภค                                                      989,994.81  บาท 
                       ค่าครุภัณฑ์                                                             158,650.00  บาท 
                       ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                                                3,626,832.19  บาท 
                รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                                    22,144,109.45  บาท 
                รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย          จ านวนเงินทั้งสิ้น                   2,808,188.98  บาท 
   
 

                (๒) งบแสดง... 



๙ 
  
          (๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 
                      สินทรัพย์รวม                                                       48,711,996.35  บาท 
                      หนี้สินรวม                                                              2,519,262.72  บาท 
                      ส่วนทุนรวม                                                          46,192,733.63  บาท 
 

          (๓) รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งผลการด าเนินงานส าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
ตามรายงานการเงินของคณะนิติศาสตร์ พบว่ามีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน 
2,808,188.98 หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึน 20,042,938.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 116.29  เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุ
หลักมาจากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์มีรายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
          รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มีรายได้จากการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 19,335,920.47 บาท ลดลง 19,765,907.24. บาท หรือร้อยละ 50.55 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนเนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา – ปกติ 17,588,915 บาท 2) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา – เงินกองทุนส ารอง 
1,337,700 บาท 3) รายได้ดอกเบี้ยรับ 161,455.10 บาท 4) รายได้อ่ืน 247,850.37 บาท รวมจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 19,335,920.47 บาท 
           ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 22,144,109.45 บาท เพ่ิมขึ้น 277,030.95. บาท หรือร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร 12,135,780 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 3,626,832.19 ค่าตอบแทน 
2,797,382.88 บาท ค่าใช้สอย 2,183,442.48 บาท  ค่ าสาธารณูปโภค 989,994.81 บาท ค่าวัสดุ  
252,027.09 บาท ค่าครุภัณฑ์ 158,650 บาท ตามล าดับ 
          ฐานะทางการเงิน 
          สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มีสินทรัพย์รวม 48,711,996.35 บาท 
เพ่ิมข้ึน 23,422,180.06 บาท หรือร้อยละ 92.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก ที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์  
          หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มีหนี้สินรวม 2,519,262.72 บาท ลดลงจากปี
ก่อน 9,997,644.06 หรือร้อยละ 79.83 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่ งมีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียน จ านวน
2,019,262.72 บาท  และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 500,000 บาท  
          ส่วนทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น 46,192,733.63 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 33,393,824.12 บาท หรือร้อยละ 260.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของทุน 
เงินทุนส ารอง และรายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
และการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะ
นิติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. กรณีท่ีบุคลากรสังกัดคณะใดคณะหนึ่งโดยไปปฏิบัติงานเป็นการประจ าให้อีกคณะหนึ่งเห็นควรให้ 

มีการเพ่ิมเติมหมายเหตุในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ด้วย  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบรายละเอียดมากขึ้น  
ทั้งนี้ในการจัดท ารายงานทางการเงินในปีต่อไปให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายบุคลากร  ซึ่งแต่เดิมบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้
ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไปบันทึกค่าใช้จ่ายให้ตรงตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 

    ๒. มอบคณะนิติศาสตร์... 



๑๐ 
  
 ๒. มอบคณะนิติศาสตร์ด าเนินการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต       
จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษาต่อไป และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
คณะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   ๓. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของคณะต่างๆ ในครั้งต่อไป  ให้คณะจัดท าสรุป
ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะให้คณะไปด าเนินการ   และคณะควรท าแผนการด าเนินงานเพ่ือการ
แก้ไขปรับปรุงในประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ  เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ทราบแผนด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

   -  
 

 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

    ๔.๒.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
       รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม             
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้บริหาร ประเภทต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนไม่เกิน                         
๗ อัตรา โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ จากยุทธศาสตร์  
การพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน ๖ ราย                    
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม                
พ.ศ. ๒๕๖๒   
  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ที่ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้  ๗ ด้าน โดยด้านที่  ๕ ด้านระบบบริหารจัดการ 
มีเป้าประสงค์ท่ีส าคัญในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการท างาน ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับโครงการสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ บาท โดยมีโครงการ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร การปรับปรุงอาคาร ระบบ
ประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การก่อสร้างรั้วรอบ
มหาวิทยาลัยระยะที่ ๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจรของส านักงานอธิการบดี นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างที่
อยู่ระหว่างด าเนินการและได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องบ ารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ที่มีอยู่เดิม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่น 
สถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตน้ าประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการก าจัดขยะและสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ       
                                                                            การดูแล… 



๑๑ 
  
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งการท าโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาอาคาร
และสถานที่ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนแม่บทและแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ด้วย 
  ดังนั้น เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
และเ พ่ือให้การประสานงานกับคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการตรวจรับงาน  รวมถึง 
การติดตามโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่จัดท าขึ้นให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ 
ของส านักงบประมาณท่ีติดตามการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบทางราชการ จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ พิจารณาแต่งตั้ ง                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ศรีวรมาศ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา                    
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่                               
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ศรีวรมาศ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

  มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  สูงข้ึน แทนต ำแหน่งว่ำง  

             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา    
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  1/2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น 
เนื่องจากกรรมการล าดับที่ 7  นายอรรถพงศ์ กาวาฬ กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือด้านงานบริหารงานบุคคล  โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี ขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และล าดับที่ 8 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เป็น
เลขานุการ ซึ่งครบวาระลงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  เป็นผลท าให้กรรมการล าดับที่ 7 และล าดับที่ 8               
ตามค าสั่งดังกล่าวว่างลง  เพ่ือให้การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตลอดจนเป็นไปองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ 
19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้แต่งตั้งกรรมการตามข้อ 19 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายใน หรือ
ภายนอกซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือด้ายการ
บริหารงานบุคคล โดยค าแนะน าของอธิการบดี และก าหนดให้แต่งตั้งเลขานุการตามข้อ 19 (4) ให้แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
            กำรด ำเนินกำร... 



๑๒ 
  
 กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ 
อธิการบดีเพ่ือพิจารณา  ซึ่งได้พิจำรณำแล้ว เสนอชื่อ นำงกุลธรำ  มหำดิลกรัตน์  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัด                
คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบหมำยให้ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น แทนต าแหน่งว่าง 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งให้   
 ๑. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน

เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๙ (3) แห่งข้อบังคับฯ  แทนต าแหน่งว่าง 
๒. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 19 (4) แห่งข้อบังคับฯ  แทนต าแหน่งว่าง   
            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกี่ยวกับ เรื่อง การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการยื่นขอต าแหน่งสูงขึ้น  ควรจัดท าเป็นผลงานวิจัยสถาบันในเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้
ผู้บริหารได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป 

  ๒. หากมหาวิทยาลัยจักด าเนินการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ที่จะด าเนินการประเมินเป็นผลงานวิจัยสถาบันนั้น  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประเภทของผลงานที่จักขอเสนอ  และมหาวิทยาลัยควรก าหนดหัวข้อเรื่องผลงานวิจัยสถาบัน
ให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับที่จะแก้ไขปรับปรุงฉบับใหม่  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
         

      ๔.๒.๓  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักวิทย

บริการ มีการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดระเบียบบริหาร จัดการภายในสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการ ๑ คณะ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๓ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  

ปัจจุบันส านักวิทยบริการ มีคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน 
คือผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ซามาตย์ และนายสมพงษ์ เจริญศิริ และนางกาญจนา สุคนธมณี ตามค าสั่ง                            
สภามหาวิทยาลัยที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และจะครบวาระในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงานภายในส านักวิทยบริการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงานภายใน
สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ด้านต่างๆ ดังนี้ คือ 

                 ๑) รองศาสตราจารย์… 



๑๓ 
  

 ๑) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา จากคณะเภสัชศาสตร์  ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กร เกี่ยวกับห้องสมุด/ส านักวิทยบริการ 

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา เตติวัฒน์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน 

 ๓ )ผู้ ช่ ว ย ศ าสตร าจ า ร ย์ วิ ศปั ต ย์  ชั ย ช่ ว ย  จ ากคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ล ะสั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสารสนเทศ จดหมายเหตุ งานบรรณารักษ์ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๓ คน คือ  

๑) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา  เตติวัฒน์  
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศปัตย์  ชัยช่วย  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
    

     ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗) จ านวน ๘ คน 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙                 
ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗) จ านวน ๘ คน จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท จ านวน ๗ คน 
 ๑. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน 
 ๒. คณะเภสัชศาสตร ์ จ านวน  ๒ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน ๑ คน 

 ๓. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จ านวน ๑ คน 
 ๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๓ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
 
                      ระดับ… 
 



๑๔ 
  
 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 ๑. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗)  จ านวน ๘ คน 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
    -  
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  การขอใช้ตราสัญลักษณ์ ชื่อภาษาอังกฤษใหม่ และชื่อย่อ  
       ของคณะบริหารศาสตร์ 
       - ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

 ๔.๔.๒  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาส าหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
      ชาวภูฏาน 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   
ได้อนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาชาวภูฏาน จ านวน ๔ ทุน ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ        
จ านวน ๒ ทุน สาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ ทุน  ซึ่งสถานทูตภูฏาน
ได้แจ้งรายชื่ อผู้ รับทุนการศึกษาสาขาการจัดการ จ านวน ๑ ราย คือ Mr. Singye  Wangchuk ภายหลั ง                 
คณะบริหารศาสตร์ได้ท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนสาขาวิชาส าหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนดังกล่าวจาก
สาขาการจัดการธุรกิจ เป็นสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  เนื่องจากสาขาการจัดการ
ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งผู้รับทุนดังกล่าวไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ แต่ผู้รับทุนดังกล่าวมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อนึ่ง สถานทูตภูฏานมีความประสงค์ให้ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอเปลี่ยนสาขาส าหรับผู้รับทุนดังกล่าวจากสาขาการจัดการธุรกิจ เป็น
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ของสถานทูตภูฏาน 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับอัตราท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัต ิ
๑. เปลี่ยนสาขาวิชาส าหรับ Mr. Singye Wangchuk ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐภูฏาน จากสาขาการ 

จัดการธุรกิจ เป็นสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
๒. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว 

       ๓. สนับสนุน… 



๑๕ 
  

๓. สนับสนุนทุนการศึกษาโดยขอ “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท ซึ่งรวมถึง
ทุนการศึกษา ทั้ ง ๔ ทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑                   
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
    

   มติที่ประชุม อนุมัติ  
           

  ๔.๔.๓  กำรขอต่ออำยุบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย ระหว่ำง  
      มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University  
   สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี  นั้น 

มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  และ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ (National Research Data Collection 
Center: NRDCC) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส าหรับงานวิจัยเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการศึกษาระยะยาวชื่อว่า Thailand Vietnam Socio-economic 
Panel (TVSEP) เป็นส่วนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับชุมชน/สังคมต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ ทั้งนี้ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ และ TVSEP มีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินงาน
หลักใน ๓ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี 

จุดส าคัญของความร่วมมือนี้ คือ กระบวนการด าเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมี
ส านักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินงานเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นลักษณะ Panel Waves Data ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และมีเป้าหมายการด าเนินงานต่อเนื่อง
รวม ๙ ปี (สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก German Research Foundation 
(หรือ Deutsche Forschungsgemeinshaft: DFG) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือด้านการวิจัยในระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเตรียมการของโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพ่ือให้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) เพ่ืองานศึกษาวิจัยด้าน
เกษตรศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้เสนอ               
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย  ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover, Germany เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึง 
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติให้ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นระยะเวลา ระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน  โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 
 
           หัวข้อ... 



๑๖ 
  
       

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อหน่วยงาน บุคคล 

และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน : Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, 
Germany 
บุคคลติดต่อ : Professor Dr. Hermann Waibel 
สถานที่ติดต่อ: School of Economics and Management, Gottfried 
Wilhelm Leibniz University 
E-mail : waibel@ifgb.uni-hannover.de 
https://www.tvsep.de/tvsep_team.html  

๒. ข้อมูลทั่วไปของ
หน่วยงาน และ
จุดเด่น 

 Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, Germany เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดท าการสอนใน ๘๗ หลักสูตร การศึกษาของ Leibniz 
University Hannover มุ่งเน้นสร้างนักวิชาการ นักวิจัยท าที่มีประสบการณ์
ภาคปฏิบัติและการท าความเข้าใจระบบสหวิทยาการและสร้างเครือข่ายทาง
วิ ช า ก า ร  โ ดย ในส่ ว นขอ ง  School of Economics and Management, 
Gottfried Wilhelm Leibniz University เน้นการศึกษาใน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑) Accounting, taxation and public finance  
๒) Economic policy and theory  
๓) Empirical economics and econometrics  
๔) Finance, banking and insurance  
๕) Health economics  
๖) Information and operations management  
๗) International environment and development studies  
๘) Strategic management 

๓. ความร่วมมือที่เคยมี
กิจกรรม/การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน
มาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง 

๑) จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ (National Research Data 
Collection Center: NRDCC) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับ:  

         ๑.๑ อ านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย               
               อุบลราชธานี Gottfried Wilhelm Leibniz University             
               Hannover และภาคีสถาบันการศึกษา/วิจัยในประเทศไทย เพ่ือ 
               การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม              
               ส าหรับงานวิจัยเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๑.๒ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าเก็บ 
               ข้อมูลภาคสนาม ให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล  
               และจัดเก็บข้อมูลเชิงส ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนปีละ  
               ๔๐-๕๐ คน 

๒)      ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี และภาคีสถาบันการศึกษา/วิจัยในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามได้ใช้ข้อมูลใน Big Data ของ TVSEP เพ่ือการท าวิจัยและตีพิมพ์/เสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 

https://www.tvsep.de/tvsep_team.html


๑๗ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
๒.๑) TVSEP ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการ 

               ประชุมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชียครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่  
               ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ใน 
               หัวข้อ “งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการเปลี่ยนแปลงทาง 
               การเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ข้อมูลแบบ Panel”  
               (https://tinyurl.com/y๓b๒x๓uo) 

 ๒.๒) TVSEP ได้เป็นผู้ร่วมจัดงานและเป็นผู้สนับสนุนการประชุม 
               นานาชาติเรื่อง “เกษตรและการเปลี่ยนแปลงในชนบทในเอเชีย :  
               ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและโอกาสในอนาคต” การประชุมจัดขึ้น 
               ร่วมกันโดยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและระบบ 
               สนับสนุนความรูส้ าหรับเอเชีย (ReSAKSS-Asia) ของสถาบันวิจัย 
               นโยบายอาหารนานาชาติ (IFPRI) ในกรุงวอชิงตันดีซีและ 
               สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และจัดขึ้นในวันที่  
              ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทีโ่รงแรมดุสิตธานี อินเตอร์ เนชั่น   
              แนล กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยและผู้ก าหนดนโยบายระดับชาติและ 
              ภูมิภาคของเอเชียเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  
              (https://tinyurl.com/y๖๒cygkg) 

๒.๓) ส่งเสริมให้นักวิจัยในท้องถิ่นใช้ข้อมูล TVSEP เพ่ือการวิจัยและสร้าง  
       ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยได้จัดสัมมนาวิชาการท่ี  
       มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ี 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ ๒๒  
       กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนาวิชาการอีก      
       หนึ่งครั้งที่ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ (NRDCC-TVSEP)  
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔  
       เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือแนะน าคณะนักวิจัย ได้แก่ นักวิจัยจาก 
       คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) 

๔. ความร่วมมือที่
วางแผนจะท า
ร่วมกัน 

 แผนกิจกรรมจะด าเนินการตามกรอบวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรายได้และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความยากจน
ในพ้ืนที่ชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศไทยและเวียดนาม 
ซึ่งเป็นตัวอย่างรูปแบบของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยใช้กระบวนการเก็บ
รวบรวมให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง และมีการติดตามประเด็นปลีกย่อยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถก าหนดจากวัตถุประสงค์เฉพาะได้ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยขนาดใหญ่ภายใต้การสนับสนุน
ของ German Research Foundation 

https://tinyurl.com/y3b2x3uo
https://tinyurl.com/y62cygkg


๑๘ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
๒) เพ่ือด าเนินการส ารวจการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมระดับครัวเรือนและการส ารวจติดตามข้อมูลจากผู้อพยพจาก
ครัวเรือนเดิม และจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับนักวิจัย 
(https://www.tvsep.de/survey_documents.html) 

๓) เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยในประเทศไทยให้ใช้ข้อมูลแบบ Panel ส าหรับ
การวิจัยและเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบทีม และพัฒนาการวิจัย
ร่วมระดับนานาชาติ 

๔) เพ่ือท าการวิจัยที่มีคุณภาพสูงโดยใช้ข้อมูลแบบ Panel (ภายใต้
เงื่อนไขข้อตกลงการวิจัยและใช้ข้อมูลของโครงการ) 

๕. ความสอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการใน
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

๖. งบประมาณ ๘,๙๘๕.๙๒ Euro (€) หรือประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท 
๗. หน่วยงาน หรือ

สถาบันที่เป็นต้นเรื่อง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover, Germany 

๘. ระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันของข้อตกลง
ความร่วมมือ 

๒ ปี ๗ เดือน 

๙. ระดับผู้ลงนามของ
อีกฝ่าย 

Professor Dr. Hermann Waibel ในฐานะผู้รับมอบอ านาจการลงนามจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัย Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, 
Germany  

๑๐. ระดับผู้ลงนามของ
ฝ่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดี 

๑๑. ระบุ วัน เดือน ปี ที่
จะลงนาม 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
๑. เป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Memorandum of Understanding, MOU) 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี  

๒. MOU มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ อาทิ การจัดตั้ง 
National Research Data Collection Centers สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้ใช้ข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมระดับครัวเรือนแบบ Panel การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนามีระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่ 

    วันที่… 

https://www.tvsep.de/survey_documents.html


๑๙ 
  
วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ และมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของประเทศของ             
ทั้งสองฝ่าย คือ ประเทศไทย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดใน MOU ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร                 
ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ อธิการบดี และผู้มีอ านาจลงนามฝ่าย Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover คือ Professor Dr. Hermann Waibel ต าแหน่ง Project Director and Database 
Support ผู้รับมอบอ านาจการลงนามจาก Professor Dr. jur. Volker Epping อธิการบดีของ Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ     
    - 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

   ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

        ๖.๓  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
        ๖.๔  ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                 (ก.อ.ม.) ที่ ร. ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

     

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 
 



๒๐ 
  
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


