
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

เม่ือวันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ ชั้น ๖ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายสุทธินันท ์ ปรัชญพฤทธิ ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายโสภณ  สุภาพงษ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

  ๙.  นางอรวรรณ  ชยางกูร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
    ๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
          รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
    ๑๑. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร 
    ๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
   ๑๓.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินจิธรรม 
๑๕. รองศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๘. นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 

    ๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

๒๐. นางอรองค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

         /ผู้ไม่มาประชุม … 



๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์  วุฒิเมธี    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ 
๒. นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า 

          โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                      ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
      ๑.๑.๑  แจ้งรายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
               ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ลาประชุมด้วยเหตุผลดังนี้  

๑) ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี  ติดภารกิจที่หน่วยงานอื่น 
๒) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  เดินทางไปต่างประเทศ 

         ส่วนนายนิกร วีสเพ็ญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้หมดวาระ
เมื่อวันที่ ๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งวันนี้จะมีการแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการส่งเสริมในระเบียบวาระอื่นๆ ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  อาการป่วยของรองอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องจากนายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ได้ป่วยกระทันหันเส้นเลือดเล็กในสมองฉีกขาดและได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขณะนี้อาการดีขึ้นตามลําดับมีการตอบสนองทางร่างกายได้ดี 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 
           /๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ … 



๓ 
 
                       ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๒.๑  รายงานเหตุการณน์ักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกทหารพราน 
            ยิงเสยีชีวิตและบาดเจ็บ 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาถูก 
ทหารพรานยิงเสียชีวิต ตามท่ีได้ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกทหารพรานใช้ปืนเอ็ม ๑๖ กราดยงิเสียชีวิตจํานวน ๓ ราย และบาดเจ็บ ๑ 
ราย นั้น เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สะเทือนขวัญของทั้งนักศึกษาและประชาชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงใคร่ขอรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบรายละเอียดของเหตุการณ์และการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้   
             ๑)  สรุปรายละเอียดของเหตุการณ์ (เอกสารแนบครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔)  

             ๒)  เหตุการณ์ครั้งนี้มีนักศึกษาเสยีชีวิต จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
                                    (๑)  นายศักด์ิสาคร จีปอมจา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 
๕๒๒๑๔๐๐๙๗๐ อายุ ๒๑ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

     (๒)  นายณัฐพล  เดชบุญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัสประจําตัวนักศึกษา  
๔๙๒๑๕๙๐๐ อายุ ๒๓ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

                 (๓)  นายกิตติโรจน์ ศิลาโชติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 
๕๑๒๑๔๖๐๐๓๒  อายุ ๒๔ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขน จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นายวรวิทย์  
พรหมภักด์ิ นักศึกษาคณะรฐัศาสตร์ รหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๐๒๓๘๓๒๕  อายุ ๒๒ ปี ภูมลิําเนาอยู่ที่อําเภอ
อุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ 

             ๓)  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของ 
นักศึกษาที่เสียชีวิตทั้ง ๓ ราย ดังนี้  
              (๑)  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยได้ติดต่อและให้การดูแล 
ผู้ปกครองและญาติของนักศึกษาที่เสียชีวิตในการนําศพออกจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อไปบําเพ็ญ
กุศล และได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
              (๒)  อธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ 
นักศึกษาที่เสียชีวิต ทั้ง ๓ ราย ได้แก่ นายณัฐพล เดชบญุ อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติโรจน์  
ศิลาโชติ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และ นายศักด์ิสาคร จีปอมจา อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  เพื่อวาง 
พวงหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษาผู้เสียชีวิต ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือและจัดการเรื่องฌาปนกิจศพ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ
นิติศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมในงานสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพด้วย  
 

            /(๓)  สําหรับนายปรัชญานันต์ … 



๔ 
 
           (๓) สําหรบันายปรัชญานันต์ นิยม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ ๔ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งตกเป็นผูต้้องหาร่วมก่อเหตุนั้น ในเบื้องต้น อธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไป
เยี่ยมที่สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ และสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ นายปรัชญานันต์ฯ ได้กล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจ
มากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้เล่าว่าตนเป็นผู้ขับรถยนต์พานายศุภโชคฯ เพื่อเดินทางกลับบ้านที่อําเภอเดชอุดม 
ขณะที่ผ่านศาลาที่เกิดเหตุนายศุภโชค ได้บอกให้ตนชะลอรถและข้ามไปเบาะหลัง แต่ตนไม่คาดคิดว่า นายศุภโชคฯ 
จะไปหยิบปืนกราดยิงนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ซึ่งนั่งอยู่ในศาลา  

  นอกจากนี้ได้ทราบจากทนายความและผู้ปกครองของนายปรัชญานันต์  นิยม  ว่า  
นายปรัชญานันต์  นิยม มาขอมอบตัวเอง โดยให้การรับสารภาพและให้ความร่วมมือในการสอบปากคําเป็นอย่างดี 
ทั้งยังเป็นผู้พาเจ้าพนักงานตํารวจไปค้นหาอาวุธของกลาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อรูปคดีและการสอบสวนคดี
ดังกล่าว ทั้งนี้ อธิการบดีได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ ให้ช่วยกรุณากํากับ
ดูแลการดําเนินคดีให้เป็นไปกฎหมายบ้านเมือง พร้อมทั้งได้ขอความเป็นธรรมให้กับนายปรัชญานันต์ นิยม ซึ่งเป็น
เพียงผู้ขับรถแต่ไม่ใช่ผู้ลงมือยิงเอง และจากการเล่าเหตุการณ์ นายปรชัญานันต์ นิยม อาจไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วม
กระทําการอันอุกอาจครั้งนี้  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้มอบหมายผู้รบัผิดชอบติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไป  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบแล้ว 

 

                        มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้มหาวทิยาลัยประสานกับหน่วยงานต่างๆ จัดระเบยีบ
ชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเยาวชน โดยเฉพาะการจาํหนา่ยสุรารอบๆ มหาวิทยาลัย และควรให้ทุก
คณะจัดกิจกรรมรณรงค์ใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาโดยใช้กรณีของนายศกัด์ิสาคร  
จีปอมจา  เปน็กรณีศึกษาในห้องเรียน   

 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

 วันเสาร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๔   
 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 

รายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข และเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
     หน้าที่ ๖  บรรทัดที่ ๙ แก้ไขจากเดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบเดือนหลงั แก้ไขเป็น ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนหลัง 
            บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขจากเดิม ภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แก้ไขเป็น ภายใน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

      /หน้าที่ ๘ … 



๕ 
 
 หน้าที่ ๘  บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขจากเดิม ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  แก้ไขเปน็ เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา    
 หน้าที่ ๑๑  บรรทัดที่ ๒๙  ให้เพิ่มรายชือ่กรรมการอีกจํานวน ๒ ราย ลําดับที่ ๑๓-๑๔ 
เป็นดงันี ้   
        ๑๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ลิปพร  ศรีจัน่เพชร   
   ๑๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทจิรา  เอ่ียมมยุรา       
     หน้าที่ ๑๒  บรรทัดที่ ๓ แก้ไขจากเดิม ลาํดับที่ ๓  รองศาสตรจารย์อรุณี   แก้ไขเป็น 
รองศาสตราจารย์อรุณ ี
  บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขจากเดิม ลําดับที่ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเปน็ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 หน้าที่ ๑๔  บรรทัดที ่๒๓ แก้ไขจากเดิม ระหว่างมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลยั แก้ไขเป็น ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวทิยาลัย 
     หน้าที่ ๑๗  บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขข้อความมติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 มติที่ประชุม  อนุมัติในการสาํเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ วัน หลังเปิดภาคการศึกษา ๒/
๒๕๕๓ จํานวน ๑๔ ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้โครงการจัดต้ังบัณฑิตศึกษาตรวจสอบการสง่รายงานของนาย
กิตติศักดิ์ อริยะเครือ คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑   เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  

   ๓.๑.๑  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษา 
          คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๑ และเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  สกอ. แจ้งคณะ/มหาวิทยาลัยส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯ ที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย พร้อมรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ต่อ สกอ. และ 
สมศ. นั้น  
  มติสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพฯ ของคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ทั้งนี้ คณะต้องรายงานผลการดําเนินทุก ๖ เดือนเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 
                       คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน 
และเสนอขอปรับแผนพัฒนาคุณภาพฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๓  ประกอบกับต้องรายงานผลการดําเนินงาน และส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 

           /จากสภามหาวิทยาลัย … 



๖ 
 
จากสภามหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  เพื่อขอรับการตรวจประเมินซ้ําจาก สมศ. ภายในเดือนมิถุนายน  
๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน - พฤศจิกายน 
๒๕๕๓) ให้ครบทั้ง ๗ มาตรฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานเบ้ืองต้น  และปรับ
แผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ  ๖ เดือนหลัง (ธันวาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม 
๒๕๕๔) (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของแผนการพัฒนาฯ และงบประมาณการดําเนินงาน ทั้งนี้  
ขอให้ส่งข้อมูลข้างต้นให้ครบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
                      เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไม่ได้รายงานผลการดําเนินงาน 
และเสนอแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง) ตามมติสภามหาวิทยาลัยข้างต้น 
ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๔   สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบมอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กํากับให้คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ รายงานผลการดําเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองจาก สมศ. (ซ้ํา) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ดําเนินการดังนี้ 
                           ๑) รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ให้ครบทั้ง ๗ มาตรฐานพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน และ 
                          ๒) จัดทําแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ  ๖ เดือนหลัง 
(ธันวาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔) (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของแผนการพัฒนาฯ และ
งบประมาณการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
                          ๓) หากคณะไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้อธิการบดีเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน  
    ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
        (๑)  ผลการดําเนินงานตาม ๗ มาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ของคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  
                       (๒)  พิจารณาเห็นชอบแผนการปรับปรุงคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (ธันวาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔) ที่กําหนดตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธ์ิของแผนการพัฒนาฯ และงบประมาณการดําเนินงาน 
 

 

         /มติที่ประชุม … 



๗ 
 
     มติที่ประชุม เนื่องจากเงื่อนไขกรอบเวลาจํากัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานต้ีองส่งแผนพฒันาและยกระดับคณุภาพการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๓) ให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี ้
    ๑)  ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   จดัทํารายละเอียดเพิ่มเติมใน 
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  (ปรับปรุง ๒๕๕๓)  เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการปฏิบัติได้จริง 
                                       ๒)  ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นําขอ้เสนอแนะของงานประกนั
คุณภาพที่วิเคราะห์ตามผลการประเมนิของคณะในมาตรฐานต่างๆ ในรอบ ๙ เดือน ไปใช้ในการจดัทําแผน
เพิ่มเติม 

๓) ให้คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ ส่งแผนพัฒนาและยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (ปรับปรุง 
๒๕๕๓) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานทีพ่ร้อมรับการตรวจประเมนิ ให้แก่งานประกันคณุภาพ ภายใน
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อใหง้านประกันคุณภาพจะทําการวิเคราะห์ข้อมูล และนาํเสนอแผนดังกล่าวตอ่ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

          ๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ  
๔.๑.๑.๑  การกําหนดตัวชีวั้ดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
และ พ.ศ. ๒๕๕๔  

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา นําเสนอที่ประชุมพิจาณาตามมติที่
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ที่๑.๑ ของระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติให้ กองแผนงานและคณะ/สํานักร่วมกันกําหนด
ตัวช้ีวัดเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนีก้ารดําเนินการ
กําหนดตัวช้ีวัดได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บรหิารมหาวิทยาลัยแล้วในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมือ่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔      จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                              /มติที่ประชุม … 



๘ 
 
       มติที่ประชุม เห็นชอบตัวชีวั้ดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เสนอส่วนตวัชี้วัดสําหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มหาวิทยาลยัเพิ่มเติมตัวชีวั้ดที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

    ๔.๑.๑.๒   แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป ี
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาจาก
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ (มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารการศึกษา) กําหนดให้มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารความเสี่ยง ด้วยการบริหาร
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคมุได้ โดยให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  

   -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   อาคารสถานที่)  
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

      -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น  ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 

         หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
      -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 
         ของอาจารย์และบุคลากร  

  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  จากนั้น  ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับ 
ความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  แล้วดําเนินการตามแผนที่กําหนด ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่
อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔  ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๗ ความเสี่ยง เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุม
ดังกล่าว ได้เห็นชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับสูงและต้องเร่งดําเนินการแก้ไข โดย 
การยุบรวมความเสี่ยง ได้จํานวน ๙ ความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงที่เหลือ  จํานวน ๑๗ ความเสี่ยง ที่เกิดจากงานประจําที่ 
 

   /ต้องดําเนินการ … 



๙ 
 
ต้องดําเนินการให้ยกเอาไปกําหนดเป็นแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น  เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพที่กําหนด  กองแผนงานจึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เพื่อจักได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  สําหรับแจ้งคณะ/หน่วยงาน
ดําเนินการตามแผนฯ ที่กําหนดต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง  และโครงร่างเนื้อหาใน

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                               มติที่ประชุม  เห็นชอบการกาํหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ
ให้เพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงดา้นความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร  จากเหตุการณ์ภายนอกและ
ความเสี่ยงดา้นการรณรงค์การใชส้าธารณปูโภค  โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าอีกทั้งให้เพิ่มชือ่หน่วยงานทีร่ับผิดชอบใน
แต่ละด้านใหค้รบถ้วน 
 

๔.๑.๑.๓  แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท 
  ผู้ทรงคณุวฒุิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ด้วยวาระดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   จะครบกําหนดในวันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๔ และขอ้ ๕แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๑   กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๑๔ คน   เรียกว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ประกอบด้วย 
  ๑.  อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
    ๒.  คณบดี  ผูอ้ํานวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบัน 
                                ผู้อํานวยการสํานัก  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ 
             อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ  เป็นกรรมการ 
    ๓.  ประธานสภาอาจารย์   เป็นกรรมการ 
    ๔.  ผู้อํานวยการกองโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 
              ผู้อํานวยการกอง สํานักงานอธิการบดี ร่วมกับ         
              อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม เป็นกรรมการ 
 

         /เนื่องจาก … 



๑๐ 
 
             เนื่องจากในขณะนี้กรรมการตามข้อ ๒  มจีํานวน ๑๓ คน ทําให้จํานวนรวม
ทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาเกิน ๑๔  คน ดังนั้น เพื่อให้การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ฯ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องจึงขอเรียนเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขความในวรรคแรกของข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว  เพื่อให้การแต่งต้ัง
กรรมการสรรหา ฯ สอดคลอ้งกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่อาจมีการยุบเลิกหรือจัดต้ังหน่วยงานระดับคณะ  
ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

ข้อ ๕ เมื่อไมม่ผีู้ดํารงตําแหน่ง...ฯลฯ.....ให้ 
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  
มีจํานวนทั้งหมด ๑๔ คน  เรยีกว่า “คณะกรรมการ 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ” 

เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง...ฯลฯ…..ให้ 
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ” 

 

                         ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
                         จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

      มติที่ประชุม   อนุมัติและขอให้ปรับแก้ไขรา่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔  ในข้อ ๕ 
(๔) เป็นดงันี ้

   (๔)  ผู้อํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี ๑ คน โดยความเห็นชอบของที่ประชุม 
ผู้อํานวยการกอง ซึ่งมีอธิการบดีเปน็ประธานในที่ประชมุ     เป็นกรรมการ 
 ให้สภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
                               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วย  
วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ   จะครบกําหนดในวันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. 
๓๕๕๔  และขอ้ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ว่าด้วยคุณสมบัติ     หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๑  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการ สภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ  ประกอบด้วย 
    ๑. อธิการบดี    เป็นประธานกรรมการ 
 
 

     /๒.   คณบดี … 



๑๑ 
 
    ๒. คณบดี  ผู้อาํนวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบัน 
                                          ผู้อํานวยการสํานัก  และหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ 
                           อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ   เป็นกรรมการ 
    ๓. ประธานสภาอาจารย์    เป็นกรรมการ 
    ๔. ผู้อํานวยการกองโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 
                  ผู้อํานวยการกอง สํานักงานอธิการบดี ร่วมกับ 
                           อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม  เป็นกรรมการ 
                               จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
   ๒. คณบดี  ผู้อาํนวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบัน 
                              ผู้อํานวยการสํานัก  และหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ 
                อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ    เป็นกรรมการ 
   ๓. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
   ๔. ผู้อํานวยการกองกลาง     เป็นกรรมการ 
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติและมอบหมายใหผู้้อาํนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ 

 
๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะบรหิารศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที ่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ได้มมีติเห็นชอบให้แต่งต้ัง  นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ วาระที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓   ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓    
และวาระที่  ๒  ต้ังแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔   นั้น 
    เนื่องจาก  ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑    กําหนดไว้ดังนี้   “ในกรณทีี่ตําแหน่งคณบดีว่าง
ลงและไม่สามารถสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้  ให้อธิการบดีแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ 
รักษาการในตําแหน่งคณบดีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณบดี  แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน”  ซึ่งการดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ได้เกินระยะเวลาตามที่กําหนดแลว้  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ตามข้อ ๕ แห่งขอ้บังคับดังกล่าว    
 

 
               /มติที่ประชุม … 



๑๒ 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์  ดังนี ้
  ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้รงคุณวฒุิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารยป์ภัสวดี  วีรกิตติ  
  ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดาํรงตาํแหน่งอธิการบดีหรือรองอธกิารบด ี

                     ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน             กรรมการ 
            รองศาสตราจารยน์งนติย์ ธีระวัฒนสขุ 

  ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดาํรงตาํแหน่งคณบดซีึ่งไม่ใช่คณะนั้น 
                      ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสองคน             กรรมการ 
                 ๓.๑ รองศาสตราจารยน์ายแพทย์ป่วน  สทุธิพนิิจธรรม 
              ๓.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์

  ๔. ประธานสภาอาจารย ์              กรรมการ 
           รองศาสตราจารยส์ัมมนา  มูลสาร 

 
     ๔.๒.๓  การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการในตําแหน่งคณบดคีณะบริหารศาสตร์ 

    

                     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอถอนเรื่อง 
 
    ๔.๒.๔  ขออนมุัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาที่  
     ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๒)     

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯกองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๒)  มีผูท้ี่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ คน   โดยคณะ
ต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และผ่านมติประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้
พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒/๒๕๕๔  เมือ่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ในการขออนมุัติสําเร็จการศกึษา  ดังนี้ 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๒  คน 

๑)  คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน   ๒   คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   จํานวน  ๑   คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จํานวน  ๑   คน 
 
 
 
 

/หลักการแนวคิด … 



๑๓ 
 
  หลักการแนวคิด 
 ๑.๑)  การสําเร็จการศึกษา 

         (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบติัตามข้อบังคับ 
กําหนด และคณุสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
                  (๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  

(ครั้งที่ ๒) จํานวน ๒ คน 
 

                               มติที่ประชุม   อนุมัติ 
      

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัหลักสูตร/รายวิชา 

๔.๓.๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   จํานวน  ๕  หลักสูตร  ดังนี้ 
๑)  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
  ๒)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์   

๓)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๔)  หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการปกครอง  หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕)  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ๑)  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๕๓  สังกัดวิทยาลยั 
    แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ต่อมาในปี  ๒๕๕๐  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 
               /แพทยศาสตรบัณฑิต ... 
       



๑๔ 
 
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมือ่วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๒ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้เสนอหลักสตูรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจาณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสตูร วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งให้ทบทวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  ตามโครงสร้างเป็นเนื้อหา
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  รวมทั้งเสนอหลักสูตรให้  แพทยสภาพิจารณารับรองก่อน  
        แพทยสภาได้ตรวจรับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แล้ว  ตามบันทึก
เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๕๑ โดยมีข้อสงัเกตเรื่องหลักสูตรซึ่งแยกแผนการศึกษาเป็น ๓ แผน ใหป้รับเหลือแผน
เดียวตามหลักสูตรที่ทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และปรับจํานวนหน่วยกิตตามมาตรฐาน   
ที่กําหนด รวมทั้งให้เพิ่มรายวิชาชีพเลือก  วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  มติทีป่ระชุมอนุมัติปรับปรุงหลักสตูร งานพัฒนาหลักสูตรฯ จึงเสนอหลักสูตรให้สํานักงาน
คณะกรรมการ   การอุดมศึกษาได้พิจารณา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๔ หลกัสูตรนี้ให้ใช้กบันักศึกษาที่รบัเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๔๙-๒๕๕๒ จํานวน ๔ รุ่น สําหรับนักศึกษาที่รับเข้าในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๖ คน จะใช้หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่เสนอเพื่อพิจารณาคร้ังนี้ 

 ในปี  ๒๕๕๓  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตร 
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ที่ประชุมได้
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร  และสาระในการปรับปรุง คือ  ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยจัดกลุ่ม
นักศึกษาเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑   เรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  กลุ่มที่ ๒      เรียนชั้นคลินิกที่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้ทั้ง ๒ กลุ่ม ใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งหมด ปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาในหมวด
วิชาวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ช้ันปรีคลินิก) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในส่วนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic medical science)   ของแพทยสภาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) เวชจริยศาสตร์  
(Medical ethic)  ความเป็นนักวิชาชีพ  (Professionalism)  การคํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิผู้ป่วย (Patient 
safety) ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิก  ปรับปรุง
รายวิชา และคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพ ( ช้ันคลินิก) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒      ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยกเลิก
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (ช้ันคลินิก) ในส่วนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร  และปรับปรุงชื่อรายวิชารหัสรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรทั้งหมด จาก ๒๔๓-๒๕๒ หน่วยกิต เป็น 
๒๕๘ หน่วยกิต (ตามมาตรฐานอย่างน้อย  ๑๘๐ หน่วยกิต) มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ  งานพัฒนา
หลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ช่ือปริญญา 

 

         /สอดคล้อง … 



๑๕ 
 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ 
๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ 
และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (สภา/  
มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ดําเนินการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) รับ
นักศึกษาในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๖ คน  ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปี  การลงทะเบียนเรียนการวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลฯพ.ศ. ๒๕๕๓ อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้สอน จํานวน ๕ คน 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  สถานที่จัดการเรียนการสอน ระดับเตรียมแพทย์
และระดับปรีคลินิก จัดการเรียนการสอนที่อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนระดับ
คลินิก  จัดการเรียนการสอนที่โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยแบ่งนักศึกษาเป็น ๔ 
กลุ่มย่อย หมุนเวียนเรียนตามแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อหัว ในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร คนละ ๓,๘๕๘,๗๕๒ บาทต่อหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  ๒๒๒ หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน  ๖ หน่วยกิต  
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๕๘  หน่วยกิต  

 ในการนี้  จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๕๓ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้  แพทยสภาได้พิจารณารับรองหลักสูตร เมื่อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรียบร้อยแล้ว 

  ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
   (๑)  อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
  (๒)  ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษา จํานวน ๓๖ คน ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 
        การศึกษา  ๒๕๕๓ 

      เนื่องจากระยะเวลาในการส่งหลักสูตรให้แพทยสภาพิจารณารับรอง และการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของแพทยสภา เกินกําหนดระยะเวลาที่จะส่งหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบภายใน ๖๐ วัน 
จึงต้องเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เพื่อนํามติครั้งนี้ส่งหลักสูตรให้ สกอ.พิจารณาเห็นชอบ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
   

  ๒)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  หลักสูตร   
       ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ      ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔   

  
              /เมื่อวันที่ … 



๑๖ 
 
เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
๒๕สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร หลังจากครบรอบการผลิต (๕ ปี) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันคุณภาพด้วย  เพื่อปรับจํานวนรับนักศึกษา ปรับช่ือและคําอธิบาย
รายวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อปรับคุณสมบัติ
มหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต และทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และตอบสนองต่อผลการศึกษาวิจัยประเมินหลักสูตร 
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ช่ือปริญญาสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒  เริ่มรับนักศึกษาในปี ๒๕๕๔  แบบ 
ก๑ รับนักศึกษา ๑๐ คน แบบ ก๒ รับนักศึกษา ๕ คน  ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ . ๒๕๔๘  การลงทะเบียนเรียนการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐  อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน  ๙ คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  สถานที่จัดการเรียนการสอนอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร คนละ ๙๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ทั้งแผน ก แบบ ก๑ 
และแบบ ก๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

ในการนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
(๑) อนมุัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 

  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๒) ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
     เป็นต้นไป  

 

     มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๓)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตร ปรับปรุง   
     พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์     

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ     ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔    

 

                 /เมื่อวันที่ … 



๑๗ 
 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นการ
พัฒนาหลักสูตร หลังจากครบรอบการผลิต (๕ ปี) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และ 
เป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันคุณภาพด้วย  เพื่อปรับจํานวนรับนักศึกษา ปรับช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อปรับคุณสมบัติมหาบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต และทัน
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และตอบสนองต่อผลการศึกษาวิจัยประเมินหลักสูตร ทั้งนี้ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แผนการศึกษามี แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๒  เริ่มรับนักศึกษาในปี ๒๕๕๔  แบบ ๑.๑ รับนักศึกษา ๔ คน      แบบ 
๒.๒ รับนักศึกษา ๑ คน  ระยะเวลาในการศึกษา แบบ ๑.๑ ไม่เกิน ๖ ปี แบบ ๒.๒ ไม่เกิน ๘ ปี   ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.๒๕๔๘ การลงทะเบียนเรียนการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐  อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน  ๙ คน   มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  สถานที่จัดการเรียนการสอนอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร คนละ ๑๕๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒  จํานวนไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

 ในการนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  (๑)  อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (๒)  ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
       เป็นต้นไป  

                                    
      มติที่ประชุม อนุมัติ 

 

๔)  หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  หลักสูตรปรบัปรุง    
      พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นาํเสนอที่ประชุมพิจารณาคณะรัฐศาสตร์เสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการ 
 

      /กลั่นกรองหลักสูตร … 



๑๘ 
 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ได้มมีติอนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๙  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที ่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐    สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๑ การปรับปรุงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในเนื้อหา ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ด้านการปกครอง ตระหนักถึง
อุดมการณ์ประชาธิปไตยยึดมั่นคุณธรรม และมีจิตสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภาคลุ่มน้ําโขง    หลักสูตร
นี้กําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ใช้เวลาในการศึกษา ๔  ปี และไม่เกิน ๘   ปี
การศึกษา  มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๑๔๑ หน่วยกิต  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน  จํานวนรับ
นักศึกษา ๘๐ คน/ปี  ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลติบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ  ๘,๔๗๗.๕  บาท/คน/ปี 
โครงสร้างหลักสูตรศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ศึกษาในวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๕ 
หน่วยกิต  ศกึษาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
อนุมัติหลักสูตร ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  อนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสตูร  รัฐศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            ในการนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรรัฐศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔        

   ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลยัฯกําหนด เรียบร้อยแล้ว 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
             (๑)  อนุมัติหลกัสูตรรัฐศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒)  หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นไป   
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร  
     ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา   ตามที่หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  
เมื่อวันที่  ๑๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงาน 

       /คณะกรรมการการอุดมศึกษา … 



๑๙ 
 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ การปรับปรุงครั้งนี้  ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป่ียมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นํา 
ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตย และการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  หลักสูตรนี้
กําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ใช้เวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกนิ ๘ ปีการศึกษา  
มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๑๔๑  หน่วยกิต  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน  มี ๒ วิชาเอก คือ  
๑.วิชาเอกการบริหารองค์การ ๒.วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จํานวนรับนักศึกษาวิชาเอกละ ๘๐ คน/ปี  รวม 
๑๖๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๙,๙๒๑  บาท/คน/ปี โครงสร้าง
หลักสูตรศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน่้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ศึกษาในวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต  
ศึกษาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร 
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาตรบัณฑติ  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสตูรได้ตรวจสอบ
รูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
รูปแบบที่ มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบร้อยแล้ว 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                   (๑)  อนมุัติหลักสูตรรฐัประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์หลกัสูตร 
        ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

           (๒)  หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป   
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๓.๒  การขออนุมัติปิดหลกัสูตร     จํานวน  ๒  หลักสตูร  ดังนี้ 
    ๑)  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่  
         พ.ศ. ๒๕๔๙  สังกัดคณะศิลปศาสตร ์

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     
    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๔๘  สังกัดคณะบริหาร 
    ศาสตร ์

 

                ๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาศลิปะการแสดง  หลักสูตรใหม่   
         พ.ศ. ๒๕๔๙  สังกัดคณะศลิปศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของ   สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบการ ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง 
๑/๒๕๔๘ วันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการ 
           /ให้ความเห็นชอบหลักสูตร … 



๒๐ 
 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เหตุผลและสาระในการปิดหลักสูตรเนื่องจากคณะ
พิจารณาความคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙  ถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาในหลักสูตรตํ่ากว่าแผนการรับ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การปิดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ๑) อนมุัติปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๔๙ 

 ๒) ปิดรับนักศึกษาในหลักสตูรต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

                                    ๒)  หลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๘  สังกัดคณะบริหารศาสตร ์

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของ  สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง ๑/๒๕๕๓  วันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เหตุผลและสาระใน
การปิดหลักสูตรเนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่าแผนการรับนักศึกษา ไม่ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา ๓ 
ภาคการศึกษาติดต่อกัน  อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวนไม่เพียงพอ และมีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ หลักสูตรนี้มีจํานวนนักศึกษาค้างในระบบ ๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๔ ) คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๔  จํานวน ๒ คน 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
    ๑)  อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๒)  ปิดรับนักศึกษาในหลักสตูรต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 

            /๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ … 



๒๑ 
 
 ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
 ๔.๔.๑  การยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังคงค้างของ 

นักศึกษาทนุโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบคุลากรใน
สถาบนัอุดมศกึษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลยัใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันานําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการมอบทุนการศึกษาในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ แต่ได้ขออนุมัติโครงการจากสภามหาวิทยาลัยในปี ๒๕๔๙  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติใน
วงเงิน ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท แต่มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติทุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นภาระผูกพันเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
โดยมีนักศึกษาทั้งหมด จํานวน ๕ รุ่น รวม ๔๑ คน รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๑๖,๙๕๑ บาท ในการนี้ ยังมี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓-๕ ที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการชําระอยู่อีก และ
ยังมียอดคงค้างอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ จํานวน ๖ คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๙๖,๗๐๐ บาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๔๑๔,๒๐๐ บาท คณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๑,๕๘๒,๑๐๐ บาท คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๑๔๖,๕๐๐ บาท คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๗๕,๔๐๐ บาท และคณะศิลป
ศาสตร์ จํานวน ๘๙,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๕๐๖,๑๐๐  บาท  

             เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขาดสภาพคล่องทางการเงินมี
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดําเนินการชําระยอดคงค้างที่เป็นภาระผูกพันมาก่อนของนักศึกษาทุน รุ่นที่ 
๓-๕ ให้กับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ข้างต้นได้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหางานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อขอ
ยกเว้นการชําระยอดคงค้างทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาทุนรุน่ที่ ๓ - ๕ ทียั่งคงค้างทั้งหมดและให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป   

    ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา   
 อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและยอดคงค้างของนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓-๕ ทั้งหมด  
 

    มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

 ๔.๔.๒ ขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑   
   เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่อง
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที ่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๑  ระเบียบวาระ      
 
                              /๔.๑.๒  เรื่องนโยบาย …       



๒๒ 
 
๔.๑.๒ เรื่องนโยบายและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

ข้อ ๑-๔ … ฯลฯ 
ข้อ ๕  เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความร่วมมือทางวิชาการจาก

สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน  
และการวิจัย  ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  ดังนั้น  นับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  เป็นต้นไป  
ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
             ๕.๑  พิจารณางดการอนุมัติให้อาจารย์ประจําและบุคลากร  ศกึษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคณะที่ตนปฏิบัติงาน 
             ๕.๒  พิจารณาหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ 
      มีข้าราชการและพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  ๑๕  คน  ได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนมีมติสภามหาวิทยาลัย  ซึง่สําเร็จการศึกษาหลังมติ
ดังกล่าว  และจะสําเร็จการศึกษาภายหลังมติดังกล่าว  ดังนี้ 
                        ๑)  เป็นผู้รับทุนรัฐบาล  ได้แก่  ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์  ทุนกองทุนส่งเสริมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวม  ๑๓  คน  แบ่งเป็นเป็นสายวิชาการ  จํานวน  ๑๑  
คน  และสายสนับสนุน  จํานวน  ๒  คน  ปัจจุบันสําเร็จการศึกษา ๗ คน  และอยู่ระหว่างศึกษา ๖ คน   
                        ๒)  ศกึษาด้วยทุนส่วนตัว  สายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน ๒ คน  สําเร็จการศึกษาแล้ว 
                      นอกจากนีภ้ายหลังจากมีมติดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับเป็นต้นสังกัดแก่ผู้รับทุนระดบั
บัณฑิตศึกษา  ภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพฒันาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  รุ่นปี 
๒๕๔๙  ประเภทบุคคลทั่วไป  ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วต้องมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน  ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตําแหน่งอาจารย์จํานวน  ๒ คน  เนื่องจากมติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น บรรจุและแต่งต้ังนักเรียนทุน   ขอเปลี่ยนตําแหน่ง   และขอปรับวุฒิ  เป็นต้น  เพราะ
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัวแล้ว เสนอเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนตําแหน่งเป็นอาจารย์   
โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  จึงนําเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครัง้ที่ ๑๓/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  เสนอขอทบทวนมติดังกล่าวว่า  จะ
ยกเลิก หรือคง หรือปรับเปลี่ยนมติดังกล่าวอย่างไร  เพื่อมิให้กระทบต่อการบรรจุและแต่งต้ังนักเรียนทุน  ขอ
เปลี่ยนตําแหน่ง   ทั้งในกรณีผู้ที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนมีมติและกรณีรับ
เป็นต้นสังกัดแก่ผู้รับทุนระดบับัณฑิตศึกษา   

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติสภา 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที ่๑๙ เมษายน  ๒๕๕๑  ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒  นโยบายและวิธีการ 
 

         /คัดเลอืกบุคคล … 



๒๓ 
 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  ข้อ ๕     
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมกีารอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง รายละเอียดดังนี้ 
      ๑)  กรณทีีจ่ะการรับผู้ที่จบระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมาเป็นอาจารย์
นั้นควรต้องให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ที่มหาวิทยาลัยอื่นเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์  และความ
หลากหลายทางความคิดในมหาวิทยาลัย 
      ๒)  กรณีประเด็น ข้อ ๕.๒  เป็นการใหพ้ิจารณาหลีกเลี่ยง  ถ้ามีเหตผุลความจําเป็นควรมีการ
พิจารณาเป็นกรณีไป 
    
     มติที่ประชุม ยืนยันตามมติเดิมยกเว้นกรณีผู้รบัทุนรัฐบาลต่างๆ  ถือว่าเปน็กรณียกเว้น
เนื่องจากเปน็ข้อผูกพนัระหว่างมหาวิทยาลัยกับผูใ้ห้ทนุ และมอบหมายให้อธิการบดปีระชุมทาํความเข้าใจใน
ประเดน็ต่างๆ  กับคณบดีตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 
   
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ๕.๑  ขอหารอืการดําเนินการตามข้อบังคบัว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินผลการเรียน 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ แต่เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะในกํากับที่ยังไม่มีข้อบังคับ
ของคณะ เนื่องจากข้อบังคับพยาบาลศาสตร์อยู่ในระหว่างรอการนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ขอ้บังคับของ
คณะในกํากับทั้งหมด) ดังนั้นจึงขอหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ทําหน้าที่แทนคณะกรรมการประจําคณะ โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ขอเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากผู้บริหารและ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ทําหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  
 ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 การอนุมัติคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ทําหน้าที่เสมือนเป็น
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
   

 มติที่ประชุม  ให้คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะตามที่กําหนดไว้
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ไปพลางกอ่นจนกว่าจะมีการประกาศใช้ข้อบังคับ
ส่วนงานในกํากับ 
 
 

        /๕.๒  สรุปผลการสํารวจ … 



๒๔ 
 

๕.๒  สรปุผลการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มีต่อการ 
 ดําเนนิงานของโครงการจดัต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี และรา่ง   
 แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีและประเมินการปฏิบัติ  
 หน้าที่ของสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 

                                รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   นําเสนอที่ประชุมพิจารณาจากการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของคณะกรรมการจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีผ่่านมา 
โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเสนอแนะให้โครงการ
จัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการ
ดําเนินงานต่างๆ ของโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ทั้งในเรื่องการจัดทํา - การส่งเอกสาร การ
ประสานงาน การอํานวยความสะดวก การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจดัทําระเบียบวาระการประชุม 
รวมถึงการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นต้น  ดังนั้นโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงจัดทํา
โครงการ“สํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการจัดต้ัง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมีขั้นตอนวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
   วิธีดําเนินการ  

(๑)  โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดําเนิน 
      โครงการ 
(๒) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแบบสํารวจความพึงพอใจ 
(๓) โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอโครงการและแบบสํารวจความพึง

พอใจต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๔) โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจดัส่งรายละเอียดโครงการและแบบ

สํารวจความพึงพอใจให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๓  

(๕) โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สรุปและประเมินผลใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
๑๕ วัน หลงัได้รับแบบสํารวจความพึงพอใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และรายงานผลต่อกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนายกสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 

(๖) รายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามวินิจฉัยนายกสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลการสรุปผล 

          การสํารวจความพึงพอใจที่แนบมาในครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

              /นอกจากนี้ ... 



๒๕ 
 
 นอกจากนี้ในสว่นของการประกันคุณภาพที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการคือตัว 
บ่งช้ีที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน  

   สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ(ร่าง)แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อในทีป่ระชุมพิจารณาในเบื้องต้น 

 ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา  
      ๑.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการ
ดําเนินงานของโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
      ๒.  (ร่าง) แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

   มติที่ประชมุ     
 ๑)  มอบหมายให้ฝา่ยเลขานุการนาํข้อบกพร่องไปปรบัปรุงให้การดําเนินการดขีึ้นตอ่ไป 
                        ๒)  มอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ไปปรับปรุงและดาํเนินการส่งแบบ
ประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมนิการปฏิบัติหน้าทีข่องสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านประเมินต่อไป 
  

   ๕.๓  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดอืนข้าราชการ ณ วันที่  ๑  เมษายน   
  ๒๕๕๔ 

               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ได้มีประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๓และประกาศดังกล่าวกําหนดให้นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่างๆ   เช่น  การเลื่อนเงินเดือน  การแต่งต้ัง  การพัฒนา  การให้รางวัลและค่าตอบแทน และการให้
ออกจากราชการ     และมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ไปแล้วนัน้ บัดนี้  
ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และ สกอ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ฯ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙(๒)/ว๑ ลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๔  ซึ่งมอบให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑) กําหนดให้ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  ต้องมีผลประเมินการปฏิบัติ 
ราชการไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้โดยมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  ตามคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช้ที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล 
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
               /๒) การบริหารวงเงิน … 



๒๖ 
 
    ๒) การบริหารวงเงิน ให้เป็นดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในการแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดออกเป็นกลุ่ม  
    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.)  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มมีติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้ ก.บ.บ. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการ
ตามข้อ ๑ - ๒ 
 

 มติที่ประชุม   สภามหาวิทยาลัยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (ก.บ.บ.)
เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี ้
       ๑. ให้ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงนิเดือนในแต่ละรอบ  ต้องมีผลประเมินการปฏิบัติราชการไม่
ตํ่ากว่าระดับพอใช้โดยมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖0  ตามคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช้ที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒. การบรหิารวงเงิน ให้แบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม  คือ 
    (๑)  กลุ่มผู้ดํารงตําแหนง่วิชาการ   
    (๒)  กลุ่มผู้ดํารงตําแหนง่ประเภทผูบ้ริหาร   
    (๓)  กลุ่มผู้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ 
          ประเภททั่วไป 
 

   ๕.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๗ เห็นชอบให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมได้หมดวาระเมื่อวันที่  ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ดังนั้นฝ่ายเลขานุการ จงึใคร่ขอเสนอแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ตามรายชื่อที่แนบมาในครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

    

   มติที่ประชมุ   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี ้  
และแต่งตั้งนายนิกร  วีสเพญ็  เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑.  นายนิกร     วีสเพ็ญ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชย     เหลา่สายเชื้อ  กรรมการ 
๓.  เภสัชกรทวสีิทธิ์   วีระวัธนชัย  กรรมการ 
๔. นายปริญญา    พิณทอง   กรรมการ 
๕. นายชวลิต    องควานิช  กรรมการ 
 

      /๖. เภสชักรหญิงสุพศิศร ี… 



๒๗ 
 

๖. เภสัชกรหญิงสุพศิศรี    รัตนสนิ   กรรมการ 
๗. นายศรีวรรณ     เกียรติสรุนนท ์  กรรมการ 
๘.  นายวีรวุฒิ     สังฆพรม  กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ     เอี่ยมรุ่งโรจน ์  กรรมการ 

                      ๑๐. นายธารนี     ปรีดาสันต ์  กรรมการ 
             ๑๑.  นายจีระชัย     ไกรกังวาน  กรรมการ 
    ๑๒.  นายมีชัย     แต้สุดจริยา  กรรมการ 
    ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์าคม   วามะลนุ  กรรมการ 
    ๑๔.  นายประชา     กิจตรงศิร ิ  กรรมการ 
    ๑๕. นางเพญ็พักตร์     ศรีทอง   กรรมการ 
    ๑๖.  นายสิริพงษ์     อังคสุกลเกียรติ  กรรมการ 
    ๑๗. นายมงคล     ตันสุวรรณ  กรรมการ 
    ๑๘.  นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังตระกูลวงศ ์  กรรมการ 
    ๑๙. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี  กรรมการ 
    ๒๐. รองอธิการบดฝี่ายบริหารและชุมชนสัมพนัธ ์  เลขานุการ 
 
       ๕.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

     นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เนื่องจาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมอีํานาจและหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหก้าร
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
    
 มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปภัสวดี   วีรกิตติ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และมอบหมายให้ประธานเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อสภามหาวทิยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 

      /เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. … 
 



๒๘ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
     ........................................... 
       (นางอรอนงค์   งามชัด) 
                  ผู้ช่วยเลขานุการทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
............................................... 

                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


