
๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   

วันเสารท์ี่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ   ชั้น ๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์  วุฒิเมธี                 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร   จันทรสมบูรณ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี   วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นางอรวรรณ   ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายโสภณ   สภุาพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

นายนิกร  วีสเพ็ญ 
๑๑. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์สัมมนา   มลูสาร  
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล 
๑๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร ์
๑๔.   รองศาสตราจารย์วินิช   พรมอารักษ ์                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๖.   นายชัช   วงศ์สิงห์                กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗.   นายพิสทิธ์ิ   กอบบุญ                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๘.   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา                กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ 
๑๙. นางอรอนงค์   งามชัด                ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

/ผู้ไม่มาประชมุ ... 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์กนก   วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ   
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา   พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔.   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้ง 
   ๑.๑.๑ แจ้งรายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

          ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
ซึ่งทั้ง  ๔  ท่าน ได้เดินทางไปต่างประเทศ  ดังนี้ 

  ๑.  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๒.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ 

         ๓.  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ 
              ๔.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม 

 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๒  การจดัทําคู่มือการปฏิบัติงานตามอํานาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ในการดําเนินการของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในอดีตย้อนหลังไป  โดยเฉพาะการอนุมัติกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ทางคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยในสมัยนั้นนําเสนอเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้การอนุมัติ
ดังกล่าว  ภายหลังพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากในการพิจารณาไม่ได้ลงในรายละเอียดใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการ
พิจารณา  หรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้ใจผู้บริหารว่าพิจารณารอบคอบแล้ว  บางอย่างจึงผิดพลาดและ
เกิดปัญหาค่อนข้างมากตามมาในปัจจุบันทั้งในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบวินัยต่างๆ  จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  จัดทําคู่มือของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกําหนด  และให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการ
ที่เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร  และโครงการอนุมัติเรื่องลงทุนก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วนก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

 

             /มติที่ประชุม ...  



๓ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  

๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
       วันเสารท์ี่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
      

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๕ แก้ไขจากเดิม รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา แก้เป็น รอง

อธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา  
 หน้าที่ ๗ บรรทัดที่  ๑๘  แก้ไขใหม่ ดังนี ้

๑. สัดส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  
เพราะเรื่องนี้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบัณฑิตที่สําคัญ หากสาขาใดสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คณะ
จะต้องเสนอแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดก่อนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๗  แก้ไขใหม่ เปน็ดังนี ้
๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแยกตามกลุ่มสาขาวชิาทางด้าน

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสาขาวิชามนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตรส์าขาละ ๑ ทา่น ใหส้อดคลอ้งกับภาระงาน
การประเมินหวัหน้าส่วนงานจํานวน ๕ คณะ 

หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๖-๒๖ หัวข้อ ๔.๔.๒ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ในหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ย้ายไประเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ในหัวขอ้ ๑.๒.๒ 

หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขใหม่ เปน็ดังนี ้
๑.  การทําสญัญาของมหาวิทยาลัยฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
๒.  สัญญาดังกล่าวมีลักษณะที่เสียเปรียบเอกชนหรือตคีวามสัญญาเอือ้ประโยชน์แก่ 

เอกชนหรือไม่ 
๓.  บริษัทกําจรกิจก่อสร้างจํากัด สามารถขายสิทธิการรับเงนิตามสญัญาเลขที่  

มอบ.๐๑/๒๕๔๘ ให้แก่เอกชนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีได้หรือไม่ 
๔. ในกรณีที่สญัญาดังกล่าวเป็นการทําสญัญาหรือบรหิารสญัญาเสยีเปรียบเอกชนหรือ 

ตีความสญัญาเอื้อประโยชนแ์ก่เอกชนทําให้ราชการได้รบัความเสียหาย ตามแนวหนังสือที่ ๐๕๐๖/ว ๒๒ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยควรจะดาํเนนิการอย่างไร 

หน้าที่ ๒๔  บรรทัดที่ ๒๕  แก้ไขจากเดิม ที่ประชุมเหน็ชอบให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม 
ปี ๒๕๕๔ แก้เป็น ที่ประชุมเห็นชอบใหใ้ชอ้ัตราคา่ธรรมเนียมปี  ๒๕๕๔  ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  และใหใ้ชเ้พียงปี
เดียว 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสบืเนื่อง … 



๔ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
     
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงนิ 
 ๔.๑.๑.๑  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา        
ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งหนี้ทั้งในส่วนค่ากระแสไฟฟ้าค้างชําระ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ต้ังแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) เป็นเงิน ๓๘,๙๖๒,๗๖๗.๐๙ บาท และหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เป็นเงิน ๑๙,๖๒๘,๓๗๔.๔๗ บาท 
จึงทําให้มหาวิทยาลัยเป็นหนี้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน ๕๘,๕๙๑,๑๔๑.๕๖ บาท และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดทําแผนการชําระหนี้ฯ ดังกล่าว เสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ คณะ/สํานัก ร่วมรับภาระในการชําระค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายตามปริมาณ
การใช้จริงของ คณะ/สํานัก ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  ในเบื้องต้น กองแผนงาน จึงได้ประสานการ
ดําเนินงานร่วมกับโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทําข้อมูลปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
และค่ากระแสไฟฟ้าของ คณะ/สํานัก ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งให้กับ คณะ/สํานัก 
เพื่อตรวจสอบและแจ้งแหล่งงบประมาณที่จะใช้จ่ายเพื่อการชําระค่ากระแสไฟฟ้า  โดยในบาง คณะ/สํานัก ไม่มี
กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ คงเหลือเพียงพอที่จะสมทบจ่ายได้ จึงขอให้ใช้เงินผลประโยชน์หรือเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
คณะ/สํานัก ซึ่งเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวเป็นรายรับก่อนช่วงเวลาประมาณการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ดังนั้น เพื่อให้การชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายเป็นไปตามแผนการชําระหนี้ฯ ที่ได้ทํา
ความตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงใคร่ขอเสนอเพื่อพิจารณาให้นําเงินผลประโยชน์หรือเงินจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาของ คณะ/สํานัก ที่ประสงค์ให้นําเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวมาชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อต้ังเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม  

  
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

             พิจารณาอนุมัติการนําเงินผลประโยชน์หรือเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของ คณะ/สํานัก ที่ประสงค์ให้นําเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวมาชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม 
 

 
 

    /มติที่ประชุม ... 



๕ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
๑. ให้มหาวิทยาลัยปรับงบประมาณเงินรายได้ประจําปี ๒๕๕๔ โดยจัดสรร

เงินรายได้มาสมทบเป็นประมาณการรายจ่ายค่าหนี้กระแสไฟฟ้าได้  
๒.   อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนของคณะเงินผลประโยชน์ หรือเงินที่

ได้รับการจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษามาใช้ตามที่คณะ/สํานักเสนอ  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
ต่อไป 
 

๔.๑.๑.๒  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  และผลการปฏิบัติงาน 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยอุบลราธานีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท และได้รับ
อนุมัติเงินประจํางวดแล้ว เป็นเงิน    ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐  บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   ของงบประมาณที่ได้รับ 
ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๗๑,๖๘๘,๓๔๔.๔๙ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๗  ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด ซึ่ง ตํ่ากว่า 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดไว้  ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิก
จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 
๒ ไว้ที่ร้อยละ ๔๔  เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้ังไว้  พบว่าการเบิกจ่าย ตํ่ากว่า  แผนฯ ที่กําหนด 
กล่าวคือ แผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒  จะเท่ากับ ๒๘๘,๓๔๒,๕๐๐ บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ ของ
งบประมาณที่ได้รับ  ในส่วนของงบประจําปี มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๘๘,๙๑๙,๕๐๐.๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๖ ของงบประจําที่ได้รับ    สําหรับงบลงทุน มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็น
เงิน  ๙๙,๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔  ของงบลงทุนที่ได้รับ ซึ่ง  สูงกว่า  เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดไว้ตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ ร้อยละ ๓๕ 
    สําหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๒ มีการกันเงิน 
๘๙๖,๑๒๕.๐๐ บาท  ซึ่งเบิกจ่ายแล้วทั้งจํานวน  สําหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ 
๒๕๕๓  มีการกันเงิน ๘๑,๐๕๙,๑๒๐ บาท  เบิกจ่าย  ๗๖,๓๕๕,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของงบประมาณ
ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท (เป็นงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา)  ในผลการดําเนินงานระดับผลผลิต  จําแนกตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
   ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐  เมื่อเทียบกับแผน 
ได้แก่  ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ตัวช้ีวัด : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
สําหรับ ตัวช้ีวัด : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่, ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ยังไม่มีผลการดําเนินงาน  ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

/ด้านการวิจัย ... 



๖ 

 
  ด้านการวิจัย  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐  เมื่อเทียบกับแผน ได้แก่ ตัวช้ีวัด : 
จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ  ทั้งในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้  และตัวช้ีวัด : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ในผลผลิตผลงานวิจับเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี สําหรับ ตัวช้ีวัด : จํานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ยังไม่มีผลการดําเนินงาน  ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
  ด้านการบริการวิชาการ  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับแผน ได้แก่  
ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้เข้ารับบริการ , ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และตัวช้ีวัด : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สําหรับ ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริหารในกระบวนการ
ให้บริการ  และตัวช้ีวัด : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ยังไม่มีผลการดําเนินงาน 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับ
แผน  ได้แก่ ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม และตัวช้ีวัด : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
สําหรับ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ยังไม่มีผลการดําเนินงาน  ทั้งนี้  อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
 

    ประเดน็เสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
๑.  ตารางแสดงการเบิกจ่ายตามดัชนชีี้วัดผลผลิตควรมี  ๔ มิติ  เชิงปริมาณ  

เชิงเวลา เชิงคณุภาพ และเชงิต้นทุน 
 

   ๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
    ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์  
                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งช้ีที่ 
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง บัดนี้การประเมินการดําเนินการ
ตามบ่งช้ีต่างๆ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองแผนงานจึงได้นําเสนอรายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
๕/๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้แจ้งเวียนคณะ/สํานักเพื่อรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานเพิ่มเติมให้กับกอง 
  
        /แผนงาน ... 



๗ 

 
แผนงาน บัดนี้การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม                                     
    

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้

๑. ให้มหาวิทยาลัยทบทวนกระบวนการวดัและการประเมินผลในตัวชีวั้ดเชิง
คุณภาพร้อยละของนสิิตนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

๔.๑.๒.๒  รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ 
             เสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

                  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา จาก
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ (มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารการศึกษา) ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง ด้วยการบริหาร
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง แล้วดําเนินการตามแผน
ที่กําหนด  

ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยระดับคณะ/หน่วยงานได้ 
กําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะ/หน่วยงานเอง ส่วนระดับมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองแผนงานได้รวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓  
พฤษภาคม ๒๕๕๔ มติที่ประชุมดังกล่าว ได้รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนฯ และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคณะ/หน่วยงาน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้สามารถจัดการ/
แก้ไขความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา … 



๘ 

 
ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง/พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ให้จัดเรียงลําดับความสําคัญความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงที่ได้จาก 

ผลการประเมินความเสี่ยง 
๒. ให้มหาวิทยาลัยนําผลที่ได้จากวิธีการที่หลากหลายของแต่ละคณะ/

หน่วยงานที่ดําเนินการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบความเสี่ยง  มาประมวลเป็นหัวข้องานวิจัยสถาบันเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓. เพิ่มประเด็นความเสี่ยงด้านบุคลากรโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต  และใน
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

 ๔.๑.๒.๓  ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ ๕ ปี 
            (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)             

               รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนิน โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)   กองแผนงานจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งการดําเนินการดําเนินงานเป็น ๓ ระยะ  คือ  ระยะที่ ๑  กําหนดยุทธศาสตร์เชิง
นโยบายขั้นสูงระหว่างกรรมสภาและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ระยะที่ ๒ จัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
ระยะที ่๓ สรุปผลการดําเนินงานและรับรองร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บัดนี้การดําเนินงานในระยะที่ ๑ และ 
ระยะที่ ๒ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองแผนงานจึงได้นําเสนอร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาร่างแผน
ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้กองแผนงานแจ้งเวียนคณะ/สํานักเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ตามข้อมูลที่กองแผนนําเสนอ และ
หากมีข้อแก้ไขปรับปรุงให้แจ้งกองแผนงาน บัดนี้การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม                                     
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
 
 

      /มติที่ประชุม … 



๙ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
๑. แก้ไขกลยุทธ์ที่ ๖ ข้อ ๖.๙ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลดภาวะโลกรอ้น 
๒. แก้ไขยุทธศาสตร์ที่ ๗ หวัข้อมาตรการ ๗.๕  ใหม่โดยให้สอดคล้องกับการ

สร้างเสริมสขุภาวะของบคุลากร และสอดแทรกด้านความสามคัคี  ทัศนะคติการทํางานร่วมกันการสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
    ๔.๒.๑  เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

          อธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะครบกําหนดใน
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    เพื่อทํา
หน้าที่สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ  ซึ่งประกอบด้วย 
๑) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒) คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  และหัวหน้า 

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ 
  ๓)  ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 

๔)  ผู้อํานวยการกองกลาง    กรรมการและเลขานุการ  
  

ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๑  เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
รายงานผลการดําเนินการและเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามลําดับตัวอักษรดังนี้ 

 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี       วีรกิตติ          
๒. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ       บุญ-หลง         
๓. ศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ       เมนะเศวต         
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล      อธิวาสน์พงศ์         
๕. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ    สุมาวงศ์      
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา       พรหมบุญ         
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์        อภินันทร์ 
 

             /๘. ศาสตราจารย์อมร …                  



๑๐ 

 
๘. ศาสตราจารย์อมร         จันทรสมบูรณ ์                   
๙. นางอรวรรณ         ชยางกูร                
๑๐. นายโอภาส          เขียววิชัย                    
 

              ในการพิจารณาครั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียจึงขอออกจากที่ประชุม
ในช่วงการพิจารณา  และของดใช้สิทธิในการพิจารณาในวาระนี้  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามรายชื่อทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒเิสนอ  และใหส้ภามหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  นาํเสนอเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้แต่งตั้งต่อไป 
 

 ๔.๒.๒ ขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕) 

    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ   กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕) มีผู้ที่ผ่านเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๖  คน   โดยคณะ
ต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้
พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว   และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  ดังนี้ 

 

   ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๖  คน 
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน  ๑  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จํานวน  ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๑  คน 
 

๒. คณะเภสัชศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้
-   สาขาวิชา   เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จํานวน  ๑ คน  
 

๓. คณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๑   คน 
 
 

 

        /หลักการแนวคิด … 



๑๑ 

 
หลักการแนวคิด 
๑ การสําเร็จการศึกษา 

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

(๒)   ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓  การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจํา
คณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  

(ครั้งที่ ๕)  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๖ คน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

๔.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          การเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
          สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา คณะ
เกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตร ปรับปรุงรหัสวิชา/ช่ือวิชา/คําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนา
ตนเอง ท้องถิ่น ประเทศชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ําโขงด้วยวิทยาการทั้งในลักษณะเฉพาะทางและเชิงบูรณาการ เพื่อ
สอดรับกับการนโยบาย ASEAN Economic Community  ปรับหลักสูตรมีความทันสมัยโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และปรัชญาของคณะ ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุนปัญญา 
ตลอดจนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคม งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี 
 

/ปีการศึกษา … 



๑๒ 

 
ปีการศึกษา แผนการศึกษาม ีแผน ก แบบ ก๑ และ ก๒ มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หนว่ยกิต  จํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน จํานวนรบันักศึกษา ๔๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอด
หลักสูตร  ๔๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  

ในการนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กบันักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๔  เป็นต้นไป  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
  ๔.๔.๑  การบริหารงานการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในส่วนงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
เงิน ๒๐๖ ,๙๖๔ ,๖๐๐ บาท จําแนกเป็นงบประมาณเพื่อการก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพัน เป็นเงิน 
๑๗๖,๙๖๔,๖๐๐ บาท และงบประมาณเพื่อการก่อสร้างรายการก่อสร้างปีเดียว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดย
งบประมาณเพื่อการก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพัน นั้น ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ 

๑. อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา เป็น
รายการก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๒๒,๑๗๒,๕๐๐ บาท 

๒. อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นรายการก่อสร้าง
ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็น
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๘,๕๔๒,๑๐๐ บาท 

๓. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (ทําการก่อสร้าง ณ วิทยาเขต
มุกดาหาร) เป็นรายการก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 
๒๖๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  เป็นรายการก่อสร้างผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๓๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท 

 
             /โดยผลการดําเนินงาน … 



๑๓ 

 
โดยผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการเบิกจ่ายงบประมาณ อาคารในลําดับที่ ๑ 

– ๓ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สําหรับอาคารในลําดับที่ ๔ นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อาคารในลําดับที่ ๑ – ๓ เป็นอาคารที่มหาวิทยาลัยได้ทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับ
บริษัท กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  ซึ่งในปัจจุบันบริษัทดังกล่าวเกิดปัญหาในการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้
การดําเนินงานก่อสร้างอาคารทั้งสามเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดไว้ รวมถึงการ
เสียโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            แนวทาง/มาตรการการบริหารงาน/สัญญาการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอและใหม้หาวิทยาลัยรายงานปญัหาแต่ละ
โครงการให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเปน็ระยะ 
 

   ๔.๔.๒  การยืมเงินคณะวิชาต่างๆ เพื่อชําระค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายตามแผนการ 
ผ่อนผันการชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ลงนามให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการยืมเงินรายได้ของคณะวิชาต่างๆ 
เพื่อให้สามารถชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าตามแผนการผ่อนผันการชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอ
ต่อทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่ากระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์
ให้คณะวิชาต่างๆ แจ้งผลการพิจารณาการให้มหาวิทยาลัยยืมเงินตามยอดที่ทางมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะยืมเงิน
คณะวิชาต่างๆ  บัดนี้การดําเนินการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบการการยืมเงินคณะวิชาต่างๆ เพื่อชําระค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายตามแผนการผ่อนผันการ
ชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่เสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และค่ากระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
 

   ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการยืมเงินคณะวิชาต่างๆ  และนําเงินดังกล่าวมาต้ังเป็น 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าต่อไป 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ กรณีการคืนเงินยืมของคณะนิติศาสตร์ จํานวน ๒,๔๘๘,๘๙๘.๗๗ 
บาท  ขอให้นําเข้าบัญชีเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย 
 
 
 

       /๔.๔.๓  เรื่องร้องเรียน … 

 



๑๔ 

 
  ๔.๔.๓  เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการแต่งตั้งตําแหน่งรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๒)/๕๙๓๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องขอให้
ตรวจสอบเกี่ยวกับการแต่งต้ังตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามที่ นายสุภชัย  หาทองคํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร้องเรียนและกล่าวหาให้มีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เนื่องจากนายสุภชัย  หาทองคํา เห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามความในมาตรา ๑๙ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการแต่งต้ัง
รองอธิการบดีตามคําแนะนําของอธิการบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องเป็นข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  
    ในการนี้ฝ่ายกฎหมายได้สรุปประเด็นว่าเมื่อพิจารณาตามความหมายใน
บทบัญญัติ ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของการได้มาซึ่งรองอธิการบดีแม้จะได้รับอนุมัติเพื่อยืมตัวหรือ
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่างสถาบันไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) โดยได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดีตามความในมาตรา 
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา ๒๐ และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย นั้น ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเท่านั้นเนื่องจาก
หากพิจารณาตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นหมายความ
รวมถึงบุคคล ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ดังนั้นการที่นายสุภชัย  หาทองคํา ตีความว่า การแต่งต้ังอธิการบดีจะต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนภายในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเท่านั้น  จึงเป็นการจํากัดสิทธิและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.
๒๕๕๑ (ตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  
 

มติที่ประชุม  
๑. ให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นข้อเท็จจริงและจัดลําดับ

ความสําคัญของข้อร้องเรียนพร้อมข้อแก้ต่าง ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
        /๒. ให้มหาวิทยาลัย … 



๑๕ 

 
๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้องโดยหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
      

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
๕.๑ สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และประเมินการปฏิบัติ

หน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ระเบียบวาระที่ ๕.๒  สรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการจัดต้ังสํานักงานสภา
มหาวิทยาลันอุบลราชธานี  และร่างแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงและดําเนินการส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านประเมินต่อไป  บัดนี้  โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้
ดําเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒๒ ชุด (ตามจํานวนคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และได้ตอบรับแบบประเมินของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ จํานวน ๑๔ ชุด  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓  รายละเอียดตามตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหัวข้อประเด็นการประเมินลําดับ 
ที่ ๑๓ - ๑๖ ให้เป็นบทบาทของโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

๕.๒   ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน 
        สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ..... 
        อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ ก.พ.อ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีละ ๒ รอบ  คือ รอบที่หนึ่ง  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  และรอบที่สอง ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน  ถงึ
วันที่ ๓๐ กันยายน  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  ไปแล้วนั้น 

 
         /เนื่องจาก … 



๑๖ 

 
เนื่องจากบทเฉพาะกาลของข้อบังคับดังกล่าว  ได้กําหนดให้ใช้การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  
จึงมีมติเห็นชอบให้จัดทําข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ..... 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
  ๕.๓  การจัดต้ังคณะกรรมการประจําคณะของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕(๖) เกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ แต่เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นคณะในกํากับที่
ยังไม่มีข้อบังคับของคณะ เนื่องจากข้อบังคับคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบอยู่ในระหว่างรอการนําเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ข้อบังคับของคณะในกํากับทั้งหมด) ดังนั้นจึงขอพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากผู้บริหารและอาจารย์ประจําสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ทําหน้าที่ในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป 
 

  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาการอนุมัติคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ จัดต้ังคณะกรรมการประจําคณะโดยให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓  ไปพลางก่อน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติและให้ทุกคณะในกํากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดต้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีข้อบังคับฯ ของแต่ละคณะ 
 

 
/เลิกประชุม … 



๑๗ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 

.....................................................          ................................................................ 
      (นางอรอนงค์   งามชัด)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ) 
           ผู้ช่วยเลขานุการ               รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
            ผู้จดรายงานการประชุม          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 


