
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔   

วันเสารท์ี่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ   ชั้น ๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกลุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยตําแหน่ง 
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร วีสเพ็ญ ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๐. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล ประเภทผู้บริหาร 
๑๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ประเภทผู้บริหาร 
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. รองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๖. นายพิสิทธ์ิ กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
 

  /๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา... 



๒ 
 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ 
๑๙. นางอรอนงค์ งามชัด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นายธีระศักด์ิ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ที่ไม่เขา้ประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายสุทธินันท ์ ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นายสมบัติ   วอทอง  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๓. นายขรรค์เพชร ชายทวีป  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๔. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

 
เริ่มการประชมุเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ศาสตราจารยพ์ิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดบั ดังนี ้
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม 

จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ 

๒.  นายสุทธินันท ์   ปรัชญพฤทธิ์ 
         ๓.  นายโสภณ    สุภาพงษ์ 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
      /๑.๑.๒ การลาออกจากตําแหน่ง… 



๓ 
 

๑.๑.๒ การลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก ได้สมัคร
เข้าคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทบัญชีรายชื่อ ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเนื่องจากการ
ลาออกเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจึงไม่เลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่างลง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา ๑๔ วรรคสุดท้าย 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานของรักษาราชการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  

รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินงานของรักษาราชการแทนคณบดี
คณะรัฐศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕๘๖/๒๕๕๓  ได้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒน
กูล ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าการสรร
หาคณบดีคณะรัฐศาสตร์จะแล้วเสร็จ   และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๔  ได้แต่งต้ัง รอง
ศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น 

จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านวิชาการ  
๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตร 

๑.๑.๑ ผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

๑.๑.๒ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรฯ และอยู่
ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๑ หลักสูตร คือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑.๓ อยู่ระหว่างการทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
และกลั่นกรองหลักสูตรฯ ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครองท้องถิ่น)  และ
ชะลอการรับนักศึกษาในรุ่นที่ ๔ 

๑.๑.๔ อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณา
และกลั่นกรองหลักสูตรฯ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔ 

 

      /๑.๒ งานบัณฑิตศึกษา… 



๔ 
 

๑.๒ งานบัณฑิตศึกษา 
๑.๒.๑ ให้นโยบายและแก้ไขปัญหาด้านสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 

โดยวิธีการจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษา ดังนี้ 
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒๘ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๘๓ คน    

๒. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ พิจารณาระบบและกลไกการทํางานด้านการบริหารการศึกษาโดยผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์ ได้ผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ สกอ. ๓.๕๐  
๒.๒ ให้นโยบายและวางแผนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในแต่ละ

องค์ประกอบ ถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเตรียมการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๓. ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน   

๓.๑ ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕ ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถคาดการณ์สถานะทางการเงินของคณะล่วงหน้าถึง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงิน  

๔. ด้านบุคลากร   
๔.๑ ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏบัิติราชการข้าราชการ/บุคลากรสาย

วิชาการ ให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน เมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๔ 
๕. ด้านบริหารจัดการทั่วไป  

๕.๑ งานด้านธุรการ บริหารงานทั่วไป ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติปกติ 
๕.๒ ดําเนินการในสิ่งที่จําเป็น เช่น โครงการจ้างกําจัดมูลและป้องกันนกพิราบซึ่ง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อสํารองน้ําใช้ จะเริ่มดําเนินการในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เนื่องจากเวลานี้เป็นช่วงหน้าฝน และ โครงการก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์สําหรับนักศึกษาและปรับปรุงศาลา
สิงห์ที่ชํารุด (อยู่ระหว่างงานอาคารและสถานที่ปรับปรุงแก้ไขแบบ) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานของรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
วันเสารท์ี่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔   

  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 
 

      /หน้า ๘ บรรทัดที่ ๙… 



๕ 
 

หน้า ๘ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขจากเดิม พิจารณาให้นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้เป็น พิจารณาให้นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่
สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการยุบสภาฯ และอยู่ระหว่างการเลือกต้ัง 
จึงขอทราบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดําเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว 

หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๑ – ๑๕ แก้ไขมติที่ประชุมโดยให้สรุปเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานให้

สอดคล้องกับช่วงเวลาที่รอการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการใช้งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

๒. มหาวิทยาลัยควรตรียมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณใหม่เพื่อเสนอต่อสํานัก
งบประมาณเมื่อมีรัฐบาลใหม่ 

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ได้รับการจัดสรรแล้ว เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  

หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๐ แก้ไขจากเดิม ของทั้งสองคณะต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง แก้เป็น 
ของทั้งสองคณะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๓๑ แก้ไขจากเดิม เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการ แก้เป็น เพื่อ
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงและเสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 

หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒๗ แก้ไขจากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่
ประชุมพิจารณา แก้เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                   ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพจิารณา  
 ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงนิ 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 

       /๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ… 



๖ 
 

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ 
๔.๑.๒.๑ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาภาคฤดูร้อน     

คณะพยาบาลศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามประกาศค่าธรรมเนียมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  กําหนดจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในภาคฤดูร้อนในอัตราเหมาจ่าย ภาคฤดูร้อนละ ๒๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรนั้น นักศึกษาจะเรียนภาคฤดูร้อนเมื่ออยู่ช้ันปีที่ ๒ - ๔ แต่ด้วยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีความจําเป็นที่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ผ่านจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งบางรายวิชาเป็น
รายวิชาที่เป็นตัวต่อในภาคการศึกษาถัดไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
นักศึกษา จึงขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้อัตราของ
มหาวิทยาลัย คือ ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ๑,๕๐๐ บาท  ค่าหน่วยกิตวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ ๔๕๐ บาท และค่า
หน่วยกิตวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๙๐๐ บาท  ส่วนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ ๒ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนให้จัดเก็บในอัตราเหมาจ่าย ภาคละ ๒๕,๐๐๐ บาทตามเดิม ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังประกาศฉบับร่างที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร์  โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
๔.๒.๑ การเสนอรายชื่อผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

(ครั้งที่ ๒) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 
๒,๔๒๖ คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       /๑. คณะวิทยาศาสตร…์ 



๗ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๒๑๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จํานวน    ๒ คน 

- สาขาวิชา เคมี      จํานวน  ๓๖ คน 

- สาขาวิชา จุลชีววิทยา     จํานวน  ๔๗ คน 

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  ๒๘ คน 

- สาขาวิชา ฟิสิกส์     จํานวน  ๑๕ คน 

- สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๓๑ คน 

- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  จํานวน    ๓ คน 

- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิชาเอก สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม    จํานวน  ๓๖ คน 
- วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน  ๑๘ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน ๙๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     
-  วิชาเอก พืชไร่     จํานวน  ๓๕ คน 
-  วิชาเอก พืชสวน     จํานวน    ๕ คน 
-  วิชาเอก สัตวศาสตร์     จํานวน  ๑๗ คน 

- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน  ๒๑ คน 

- สาขาวิชา ประมง     จํานวน  ๑๑ คน 

- สาขาวิชา พืชไร่     จํานวน    ๓ คน 

- สาขาวิชา พืชสวน     จํานวน    ๑ คน 

- สาขาวิชา สัตวศาสตร์       จํานวน    ๕ คน 
๓. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน ๓๔๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา วิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ     จํานวน  ๒๘ คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน ๑๐๔ คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า    จํานวน  ๗๓ คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา      จํานวน  ๓๕ คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ     จํานวน ๑๐๑ คน 
๔. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน ๓๑๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา การท่องเที่ยว    จํานวน  ๕๖ คน 

- สาขาวิชา การพัฒนาสังคม    จํานวน  ๓๘ คน 

- สาขาวิชา นิเทศศาสตร์     จํานวน  ๒๔ คน 
 

       /- สาขาวิชา ประวัติศาสตร์… 



๘ 
 

- สาขาวิชา ประวัติศาสตร์     จํานวน     ๘ คน 

- สาขาวิชา ภาษาจีน      จํานวน   ๕๑ คน 

- สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น     จํานวน   ๔๒ คน 

- สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร    จํานวน   ๒๖ คน 

- สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดเีวียดนาม   จํานวน     ๔ คน 

- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   ๕๗ คน 

- สาขาวิชา ศิลปะการแสดง    จํานวน     ๖ คน 
๕. คณะเภสัชศาสตร์   จํานวน ๑๐๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์     จํานวน     ๑ คน 

- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์      

- เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ      จํานวน  ๘๔ คน 

- เฉพาะเภสัชภัณฑ์       จํานวน  ๒๓ คน   
๖. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน ๖๗๖ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร     จํานวน ๑๐๙ คน 

- สาขาวิชา การจัดการการตลาด    จํานวน   ๙๔ คน 

- สาขาวิชา การจัดการทั่วไป      จํานวน ๑๓๔ คน 

- สาขาวิชา การจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน   ๗๔ คน 

- สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
        จํานวน     ๓ คน 

- สาขาวิชา การบัญชี       จํานวน ๑๕๘ คน 

- สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    จํานวน   ๘๙ คน 

- สาขาวิชา เศรษฐกิจพอเพียง      จํานวน   ๑๕ คน 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จํานวน ๗๘ คน  จําแนกตาม

สาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร ์ 

- วิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน  ๒๒ คน 

- วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน     จํานวน  ๓๘ คน  

- วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จํานวน  ๑๘ คน 
๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จํานวน ๑๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชา

ได้ดังนี ้

- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์    จํานวน  ๑๘ คน 
 

       /๙. คณะนิติศาสตร…์ 



๙ 
 

๙. คณะนิติศาสตร์   จํานวน  ๑๗๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  นิติศาสตร์       จํานวน ๑๗๗ คน 
๑๐. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน ๔๐๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การปกครอง    จํานวน ๑๔๗ คน 

- สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น    จํานวน   ๒๔ คน 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  

- วิชาเอก การบริหารองค์การ    จํานวน ๑๑๑ คน 

- วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น    จํานวน ๑๒๒ คน 
 

 

โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
ตามรายชื่อที่แนบ 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)  

จํานวน  ๒,๔๒๖ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๒ การเสนอรายชื่อผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ (ครัง้ที่ ๒) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  
จํานวน  ๑๒  คน โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรต่อเนื่อง) จํานวน  ๗ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๕  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา การบัญชี(หลักสูตรต่อเนื่อง)    จํานวน  ๕ คน 
   

โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ 

 
       /ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา… 



๑๐ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้ง

ที่ ๒) จํานวน  ๑๒  คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๓ การเสนอรายชื่อผู้สาํเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(ครั้งที่ ๒) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน ๒ 
คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๑ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา ประมง      จํานวน  ๑ คน 
   

โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามรายช่ือที่แนบ 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) 

จํานวน ๒ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๔ การเสนอรายชื่อผู้สาํเร็จการศึกษาขออนมุัติปริญญาเกยีรตินิยมเป็นกรณีพเิศษ 
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ 
๑๓ การอนุมัติปริญญา ข้อ ๕๖.๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W 
ในรายวิชาใดจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ใน
การน้ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอเพื่อพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๗ คน ดังนี้ 

 
       /๑. คณะเภสัชศาสตร…์ 



๑๑ 
 

๑. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๗ คน 
เนื่องด้วย  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีการรับนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ 

ระบบการรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษ และในเบื้องต้นคณะได้พิจารณาเทียบโอนรายวิชาแรกเข้า จํานวนไม่เกิน ๔๘ 
หน่วยกิต  ดังรายชื่อและรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล 
เกรด 
สะสม 

หมวด 
บังคับ 

เกียรติ 
นิยม 

โอน 
รายวิชา 

หมายเหต ุ

๑ ๔๙๑๕๐๙๙๕ นายสุรวุฒ ิ ดอนคําชัยมงคล ๓.๖๐ ๓.๖๕ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต  

๒ ๔๙๑๕๐๘๗๖ นายวีระพล  บุณรงค ์ ๓.๕๔ ๓.๕๘ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต  

๓ ๔๙๑๕๐๖๔๕ นางสาวจิราภรณ์  มูลวิชา ๓.๕๒ ๓.๕๔ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต  

๔ ๔๙๑๕๐๖๓๘ นางสาวจําเนียร  โสมณวัฒน์ ๓.๕๑ ๓.๕๓ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต  

๕ ๔๙๑๕๐๗๘๖ นายปิยวัฒน ์ ประสารศิวะมัย ๓.๕๓ ๓.๕๐ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต เคยได้ D+ 

๖ ๔๙๑๕๐๗๒๖ นางสาวนิติกานต์  หมื่นสุข ๓.๔๙ ๓.๕๐ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต  

๗ ๔๙๑๕๐๙๕๙ นายสมภพ  ไทยานันท ์ ๓.๔๒ ๓.๔๓ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต  
 

อนึ่ง  การขอปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาคณะเภสัช-
ศาสตร์ โครงการพิเศษ เคยนําเสนอเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๖ คน  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๓ จํานวน ๗ คน 
 

มติที่ประชุม   
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขโดยระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยนํา

แนวทางการพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม กรณีพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามาประกอบ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๒. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ ในการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม กรณพีเิศษ 
สําหรบักรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับฯ และจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

       /๔.๒.๕ การขออนุมัติ… 

 



๑๒ 
 

๔.๒.๕ การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๗) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๗)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษาจํานวน  ๔๕  คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว และผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔๓  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๑๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน   ๗  คน 

- สาขาวิชา ฟิสิกส์     จํานวน   ๔  คน 
๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน ๑๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์    จํานวน   ๓  คน 

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท  
       จํานวน   ๙  คน 

๓. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม    จํานวน   ๑  คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ     จํานวน   ๑  คน 
๔. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน ๑๐ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน   ๓  คน 

- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   ๖  คน 

- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จํานวน   ๑  คน 
๕. คณะรัฐศาสตร์  จํานวน  ๖  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน   ๖  คน 
   

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา เคมี      จํานวน   ๑  คน 
๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จํานวน   ๑  คน 
 
 

       /หลักการแนวคิด... 



๑๓ 
 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ 

๗) จํานวน ๔๕ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๖ การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/
๒๕๕๓ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในภาค
การศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓  จํานวน ๘ คน  ซึ่งผ่านมามติที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณา
รับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว ในการนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบในการขอสําเร็จการศึกษา จํานวน  
๘ คน   ทั้งนี้งานบริหารบัณฑิตศึกษาได้สอบทานข้อมูลอีกครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  ผลปรากฏว่ามีนักศึกษา 
๑ คน ที่ขาดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  ดังนั้น งานบริหารบัณฑิตศึกษา  จึงขอเสนอรายชื่อผู้ขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓  จํานวน ๗ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๗  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๗  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน   ๗  คน 
 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

       /(๒) ข้อบงัคับฯ ในข้อ ๔๕.๓... 



๑๔ 
 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓  ระดับ

ปริญญาโท จํานวน ๗ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๗ การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีผู้ที่ผ่านเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา  
จํานวน ๑  คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว และผ่านมติประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑ 
คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  คน 
๑. คณะคณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน   ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 (๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

       /ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา… 



๑๕ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 

๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัหลักสูตร/รายวิชา 

๔.๓.๑ หลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการปกครอง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามท่ี คณะรัฐศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตรนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๒ การปรับปรุงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมหาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ที่มีความรู้
และความสามารถระดับสูงเพื่อปฏิบัติงานทางด้านการปกครอง  หรืองานด้านวิชาการ วิจัย และสร้างองค์ความรู้
ทางด้านการปกครอง ที่แสดงถึงความมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์ในสังคม รักท้องถิ่น และยึดหลักจริยธรรมในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หลักสูตรนี้เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ใช้เวลาในการศึกษา ๒ 
ปีและไม่เกิน ๕  ปีการศึกษา  มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  แผน ข ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต อาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน  จํานวนรับนักศึกษา ๓๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ  ๖๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก๒ ศึกษาในหมวดเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  แผน ข ศึกษาในหมวดเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
หมวดการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๒. หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
 
 
 

       /มติที่ประชุม… 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และใช้กับนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มใหร้ะบุ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุมัติหลักสูตร และปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาไว้ที่หน้าปกของหลักสูตรด้วย 
 

๔.๓.๒ การพิจารณารบัรองปรญิญาทางการบัญช ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ สวบช. ๒๘๐๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรได้พิจารณาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้ว 
โดยมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยช้ีแจง/ปรับปรุงแก้ไข  ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์  ได้ช้ีแจงข้อมูลดังกล่าว  ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๓๗๖ ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รายประเด็นดังนี้ 

ประเดน็ที่ ๑. วิชาบังคับก่อน เปน็วิชาที่จะต้องสอบผ่าน 
- รายวิชาที่มีกําหนดให้มีรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องสอบให้ผ่านในรายวิชาดังกล่าวจึงถือได้ว่าได้ผ่านรายวิชา
บังคับก่อน  

ประเดน็ที่ ๒. วิชาการบญัชโีรงแรม ควรรวมเป็นวิชาการบัญชเีฉพาะกิจการ ซึ่ง
ไม่ว่าจะเลือกสอนจํานวน ๑ ประเภทธุรกิจหรือมากกว่า จะนับได้
ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต 
- สําหรับวิชาการบัญชีโรงแรม หลักสูตรได้เสนอปิดในรายวิชานี้ 
เนื่องจากซ้ําซ้อนกับรายวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ 

ประเดน็ที่ ๓. วิชาการสอบบัญชี รายวิชาบังคับก่อนต้องสอบผ่านวิชาการบญัชี
ชั้นกลาง ๑ และการบัญชชีัน้กลาง ๒ 
- หลักสูตรได้ทําการแก้ไขเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของวิชาการสอบ
บัญชี ที่จะต้องสอบผ่านวิชาการบัญชีขั้นกลาง ๑ และ การบัญชีขั้น
กลาง ๒ 

ประเดน็ที่ ๔. วิชาการควบคมุและการตรวจสอบภายใน รายวิชาบังคับก่อนต้อง
สอบผา่นวชิาการบัญชขีั้นตน้   
- หลักสูตรได้ทําการแก้ไขเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของวิชาการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน จากเดิมไม่มีวิชาบังคับก่อน เป็นจะต้อง
ผ่านวิชาการบัญชีขั้นต้น 

ประเดน็ที่ ๕.  วิชาการบญัชกีารเงนิ ไม่มีในโครงสรา้งหลักสูตรและคาํอธิบาย  
                 มีการเรียนหรอืไม่  
 

       /- จากการที่สภาวิชาชีพ… 



๑๗ 
 

- จากการที่สภาวิชาชีพสอบถามถึงวิชาการบัญชีการเงินที่ไม่มีใน
โครงสร้างของหลักสูตรและคําอธิบาย ได้มีการเรียนหรือไม่นั้น 
สาเหตุที่วิชาการบัญชีการเงินไม่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร
และคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากหลักสูตรการเงินและการธนาคาร
เลือกวิชาบัญชีต้นทุนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นวิชาชีพเลือกซึ่ง
ในวิชาดังกล่าวหากเป็นนักศึกษาในหลักสูตรการเงินและการ
ธนาคารจะต้องมีวิชาการบัญชีการเงินเป็นวิชาบังคับก่อน แต่หาก
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะต้องผ่านวิชาการบัญชีขั้น
กลาง ๒  
        ดังนั้น จึงปรากฏชื่อวิชาการบัญชีการเงินเป็นวิชาบังคับก่อน
คู่กับวิชาการบัญชีขั้นกลาง ๒ และเป็นเหตุให้ไม่ปรากฏชื่อวิชาการ
บัญชีการเงินในโครงสร้างของหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แต่ปรากฏชื่อวิชาการบัญชีการเงินใน
โครงสร้างของหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการเงิน
และการธนาคาร 

ประเดน็ที่ ๖. ขอทราบเหตผุลในการเทียบโอนของวิชาการบัญชีขัน้ต้น  
                การบัญชขีั้นกลาง        

- เนื่องจากมีการปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี) 
ดังนั้น หลักสูตรจึงใช้การรับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูง โดยการเทียบโอนเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๒) ทั้งนี้นักศึกษาเทียบโอนดังกล่าว หลักสูตรจะไม่
อนุญาตให้สามารถเทียบ รายวิชาการบัญชีได้ แต่จะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ทุกตัว ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนควบคู่ได้ใน
วิชาที่เป็นรายวิชาบังคับก่อน คือ สามารถเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น
พร้อมกับวิชาการบัญชีขั้นกลาง ๑ ได้ และ เรียนวิชาการบัญชี
ต้นทุนพร้อมกับวิชาการบัญชีขั้นกลาง ๒ ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน
หลักสูตรยังไม่มีการเปิดรับนักศึกษาเทียบโอนที่จบ ประกาศนียบัตร
ช้ันสูงเพื่อศึกษาต่อ 

ทั้งนี้  ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 

       /ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา… 



๑๘ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบในการชี้แจง/ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา

การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขคําชี้แจงในประเด็นที่ ๕ ให้ชัดเจนว่า
วิชาการบัญชีการเงิน มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษา และชั้นปีใดในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี  

 
  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

๔.๔.๑ ปรับปรุงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารบคุคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕ ..... 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีองค์ประกอบคือ คณบดีส่วน
ราชการ  คณบดีหน่วยงานในกํากับ ผู้แทนคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ผู้แทนสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย และรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่  นั้นคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. ...  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
เห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารบุคคล สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕ ..... 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างกว้างขวางและ

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
 

       /(๑) การกําหนดตําแหน่ง… 



๑๙ 
 

(๑) การกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐ ที่ระบุว่า
ตําแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดนั้น เป็นการกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕/๑  ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น วรรคที่สองของร่าง
ข้อบังคับฯ พึงอ้างอิงเพื่ออาศัยอํานาจตามความในมาตราดังกล่าว รวมทั้ง กฎหมายอื่นใดที่จะต้องระบุให้สอดคล้อง
ด้วย 

 (๒) ควรระบุระยะเวลาในการขอขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ตามร่างข้อบังคับฯ 
ข้อ ๒๑ วรรคสอง และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของการประเมินเพื่อเพิ่มเงินเดือน
ประจําปี และ/หรือ การต่อสัญญาจ้าง ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๒๗ ให้มีความชัดเจน เพื่อมิต้องไปกําหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัย  

(๓) การกําหนดข้อความตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ วรรคสุดท้าย อาจมีการตีความที่
คลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์ที่ต้ังไว้ ดังนั้น ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าหากในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน แล้ว
พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานของตําแหน่งที่ถือครองหรือก่อให้เกิดความเสียหาย แล้ว
อาจสามารถสั่งให้ออกจากงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน  

(๔) การกําหนดชื่อของคณะกรรมการต่างๆ ตามร่างข้อบังคับฯ เช่น คณะกรรมการ
จรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๔๑ (๘) เป็นต้น ขอให้ตรวจสอบว่ามีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าว และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในร่างข้อบังคับฯ เพื่อที่จะสามารถดําเนินการตาม
ข้อบังคับฯที่กําหนดได้ต่อไป 

(๕) ข้อยกเว้นตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๔๓ ที่ระบุไว้ว่า “ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัย” ซึ่งกรณีการต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น มิได้ระบุว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถอุทธรณ์ฯ หรือดําเนินการอื่นใดได้ ดังนั้น หากระบุข้อความดังกล่าวแล้วอาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จึงขอให้พิจารณาการปรับลดข้อความ “การต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย” 

(๖) ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ในร่างข้อบังคับฯ ก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้ 

(๗) การกําหนดวันที่มีผลบังคับใช้ข้อบังคับฯ ควรกําหนดให้เป็นวันถัดไปจากวันที่ประกาศ 
 
 

มติที่ประชุม  ให้มหาวิทยาลัยนําไปปรับปุรงตามข้อเสนอแนะ  และนําเข้าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 
ระดับสูง และมหาวิทยาลัย 

       /๔.๔.๒ แก้ไขข้อบังคบั… 



๒๐ 
 

๔.๔.๒ แก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
๒๕๕๔ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามท่ีได้มีการข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน
พิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  นั้น  เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบ
พบว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  ออกประกาศใช้บังคับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ฉะนั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงต้องเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
สอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การแก้ไขชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อแก้ไขชื่อข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือการ
ดําเนินการอื่นใดที่อ้างถึง ออกหรือกระทําโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น 
ประกาศ คําสั่ง หรือการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

       /ระเบียบวาระที่  ๕… 



๒๑ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ     

๕.๑   แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงนิและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ีได้

มีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๔  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  นั้น  เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบพบว่าระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๔) ออก
ประกาศใช้บังคับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วนั้น  ดังนั้นระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงต้องเป็น (ฉบับที่ ๕) ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยแก้ไขเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีเนื้อหา
สาระเป็นไปตามเดิมและมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง  ต้ังแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การแก้ไขชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีการอภิปรายเก่ียวกับให้มีการแก้ไขชื่อระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการอนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อแก้ไขชื่อระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓  ทั้งนี้ ให้บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือการดําเนินการอื่น
ใดที่อ้างถึง ออกหรือกระทําโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ประกาศ 
คําสั่ง หรือการดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

/๕.๒  รา่งข้อบังคับ … 



๒๒ 
 

๕.๒   ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของส่วน
งานภายในที่มสีถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
นายสมบัติ  วอทอง  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามที่การบริหารงานและการดําเนินงานของคณะและวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งไม่เป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ต่างก็มีระบบการบริหารงานและการดําเนินงานที่เป็นเอกเทศและมี
ความแตกต่างกัน เนื่องจาก แต่ละคณะและวิทยาลัยต่างก็มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดต้ังและการบริหารงานเป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างกันและทําให้เกิดความสับสนต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แตกต่างจาก
คณะที่เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารและการดําเนินงานที่เป็นระบบ และมีรูปแบบเดียวกัน 
อีกทั้งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีข้อบังคับที่ใช้สําหรับการบริหารงานและการดําเนินงานของคณะ 

คณะที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ร่วมกับโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย จึงได้จัดทําร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. .... เพื่อใช้สําหรับคณะและวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งไม่เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยทุก
หน่วยงานได้ใช้ร่วมกัน โดยในการดําเนินการได้มีการประชุมจัดทําร่างข้อบังคับ รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และได้เรียนเชิญอธิการบดีและคณบดีของคณะและวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายใน ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อมาให้คําแนะนําข้อเสนอแนะในการจัดทําร่างข้อบังคับดังกล่าวร่วมกัน อีกทั้งในในส่วนของหมวด
ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล งบประมาณ รายได้และทรัพย์สิน การบัญชีและการตรวจสอบ ได้เรียนเชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อจัดทําร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คณะที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
ร่วมกับโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ได้มีการนําเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่ออธิการบดีและคณบดีของคณะและ
วิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายใน ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็นของอธิการบดี คณบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ

ส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างกว้างขวางและ

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
(๑) ควรให้คําจํากัดความของคําว่า “สาขาวิชา” ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๔ ก่อนแล้วจึง

กําหนดให้คําจํากัดความ  ดังกล่าวหมายความรวมถึงกลุ่มวิชาที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชาหรือภาควิชาตามร่าง
ข้อบังคับฯ ที่เสนอ  

 

       /(๒) ประกาศจัดต้ังคณะ… 

 



๒๓ 
 

(๒) ประกาศจัดต้ังคณะตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๗ ควรแก้ไขให้เป็นการจัดทําเป็นประกาศ
ของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓) การอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามร่างข้อบังคับฯ 
ข้อ ๒๓ วรรคสอง และข้อ ๒๗ นั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีเพียงระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ดังนั้น จึงควร
อ้างอิงกับระเบียบฯ ดังกล่าว 

 (๔) อํานาจหน้าที่ของคณะ ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๘ ควรระบุเพิ่มเติม คือ อํานาจหน้าที่
อื่นๆ ตามท่ีข้อบังคับน้ีหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๓๐ ที่ระบุไว้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี นั้น เป็นระยะเวลาที่
นานเกินไป ควรกําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวัน หรือ เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

 

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ และขอให้คณะที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

๕.๓   การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (ลับ) วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ระเบียบวาระที่ 
๔.๒.๑ เรื่องการพิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ได้มีมติมอบหมายให้อธิการบดี
พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ต่อไป   

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การแต่งต้ังรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม      ให้อธิการบดีไปพบปะบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

๕.๔  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา ๒๕๕๓ ระดบั คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่

ประชุมพิจารณา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ 
๑๒ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก ตรวจประเมินผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จํานวน ๑๕ คณะฯ ตามเกณฑ์ 

 

       /มาตรฐานการประกันคุณภาพ… 



๒๔ 
 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมิน
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวม ๙ องค์ประกอบ ๓๕ ตัวบ่งช้ี 
(สกอ. ๒๓ ตัวบ่งช้ี และสมศ. ๑๒ ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

๑. ผลการประเมินในภาพรวม ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มี
จํานวนคณะฯ ที่ผ่านเกณฑ์ ๗ คณะฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๗ และเกณฑ์การประเมินภายนอกของสํานักงาน สมศ. มี
จํานวนคณะฯ ที่ผ่านเกณฑ์ ๑ คณะฯ คิดเป็นร้อยละ ๗ 

๒. ผลการประเมินรายคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ในระดับคณะฯ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย,องค์ประกอบที่ ๕ การ
บริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม สําหรับระดับสํานัก ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไป ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ ๑ แผนการดําเนินงาน และองค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
งบประมาณ 

สําหรับผลการดําเนินการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและงาน
ติดตามประสิทธิผลงาน ได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานจากทุกหน่วยงาน และจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เพื่อใช้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีผล
การประเมินในระดับดี ค่าคะแนนรวม ๔.๔๓ คะแนน และมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินภายนอกของ
สํานักงาน สมศ. มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ค่าคะแนนรวม ๒.๘๐ คะแนน 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ให้คณะและหน่วยงานเทียบเท่า จัดทําแผนการพัฒนา เพื่อให้ผลการดําเนินงานได้

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ. โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนและกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

๓. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการพัฒนาคุณภาพระดับคณะ หน่วยงานเทียบเท่า 
และระดับมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม   
๑. ให้คณะและหน่วยงานเทียบเท่าจัดทําร่างแผนปรับปรุงคุณภาพภายใน แล้วเม่ือการ

ตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น  จึงดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแผนปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
 
 

   /๒. มอบหน่วยงานที่รบัผิดชอบ … 



๒๕ 
 

๒. มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการ
ดําเนินงานแก่คณะ/หน่วยงาน  เพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

๓. ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตรวจประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยดําเนินการใน
รูปแบบของกรณีศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ แล้วอภิปรายเพื่อหารูปแบบการดําเนินงานที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
 

๕.๕  การประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่

ประชุมรับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบางท่านเป็น
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งมีองค์ประกอบตามที่ สกอ. 
กําหนด คือ  

๑. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.  

๒. กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย ๕ คน โดยเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

๓. กรรมการประเมินฯ จากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ.  

กําหนดการ และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
มหาวิทยาลัย ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อทราบ 
๑. กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
  
 
 
 

 
               /๕.๖ รายงานปัญหาและ … 



๒๖ 
 

๕.๖  รายงานปญัหาและการดาํเนินงานของคณะศลิปประยกุต์และการออกแบบ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษา

ราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานปัญหาและการ
ดําเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ครั้งที่ ๒ โดยในด้านสถานะการเงินของคณะฯ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เกินกว่ารายรับ เป็นเงิน ๑๐,๓๘๐,๓๖๙.๔๐ บาท ซึ่งหาก
พิจารณาดําเนินการแก้ปัญหาด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน และ
หารายได้เพิ่มจากการเพิ่มการรับนักศึกษา และการเพิ่มสาขาการรับ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง
ผลกระทบที่ตามมา คือ การเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้เป็นไปสัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ และการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจักต้องใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน ซึ่งจากประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  

สภาพปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า คณะได้ใช้หลักสูตรศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ช้ันปีที่ ๒ ในปัจจุบัน) และ ปี การศึกษา 
๒๕๕๔ (ช้ันปีที่ ๑ ในปัจจุบัน) หลักสูตรนี้ สกอ. ได้ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไขประเด็นจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์
ประจําหลักสูตร และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา  แต่ด้วยปัญหาในการจัดหา
อาจารย์ และความไม่ราบรื่นในการบริหารงานของคณะฯ ในระยะที่ผ่านมา  จึงส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการได้
เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา  ถึงแม้ขณะนี้คณะผู้บริหารชุดรักษาราชการแทนจะได้พยายามเร่งดําเนินการร่าง
หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์คุณภาพฯ ที่ครบถ้วนถูกต้องให้แล้วเสร็จ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้พิจารณา
ตามลําดับ จนถึงสภามหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาเสนอให้สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิเป็นลําดับสุดท้าย มิฉะนั้น หากการพิจารณารับรอง
ของสํานักงาน กพ. ไม่สามารถประกาศได้ทันกับการจบการศึกษาของ นักศึกษา จะส่งผลให้บัณฑิตในสาขาวิชานี้ ไม่
สามารถสมัครรับคัดเลือกเข้ารับราชการได้  

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม   ให้มหาวิทยาลัยชะลอการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อน และให้พิจารณาดําเนินการแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปี ๑  ซึ่งใช้หลักสูตรศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษาสูงสุดเป็นสําคัญ  และให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

       /ปิดประชุมเวลา… 



๒๗ 
 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 

..................................................... 
(นายธรีะศักด์ิ  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

..................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจรญิ) 

รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


