
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพเิศษ) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   

วันเสารท์ี่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
…………………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖.    รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายสุทธินันท ์ ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสขุ 
๑๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
๑๓. รองศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา     
๑๕. นายชัช  วงศ์สิงห์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๖. นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 
๑๘. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
        /ผู้ไม่มาประชุม … 



 

 
 

๒ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์  วุฒิเมธี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒.   นายโสภณ  สุภาพงษ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิ 
๓.   นางอรวรรณ  ชยางกูร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิ 
๔.   ประธานสภาอาจารย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอก รอบทีส่อง 
    ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอก รอบสอง จากสมศ. เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๑ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้มหาวิทยาลัยส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้รายงานผลการปรับปรุงคุณภาพต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุก ๖ เดือน การดําเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุปมีดังนี้ 

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ มาตรฐานด้านการวิจัย ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  

คณะฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน (มาตรฐานด้านการวิจัย) ปี
การศึกษา 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบให้คณะฯ รายงานผลการดําเนินงานให้ครบทั้ง ๗ มาตรฐาน และดําเนินการปรับแผนการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (ระหว่าง ธ.ค. ๒๕๕๓ - พ.ค. ๒๕๕๔)  
 คณะฯ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๒๕๕๓ - ม.ค. ๒๕๕๔) 
พร้อมแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. ๒๕๕๔ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้คณะฯ 
        
       /บทวนผลการดําเนินงาน … 



 

 
 

๓ 
 
ทวนผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ พร้อมจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพฯ ดังกล่าว  
 ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ ๙ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ พร้อมเสนอขอปรับแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ระหว่างเดือน มี.ค. - 
พ.ค. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม  
๑) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้จัดส่งแผนพฒันาและยกระดับคณุภาพการศึกษาคณะศิลป

ประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป ีพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๓) ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

๒) ให้คณะศลิปประยุกต์จัดทํารายงานผลการประเมนิตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่
พร้อมรับการประเมนิคณุภาพใหค้รบถ้วน ส่งงานประกันคุณภาพภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเตรียมรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสอง (ซ้ํา) จาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  

  
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 
 ไม่ม ี
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕  น. 
 

....................................................... 
(นางอรอนงค์  งามชัด) 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
.......................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


