
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  1/2553    

วันเสารที่ 30 มกราคม 2553   เวลา 09.00  น. 
ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 
ผูเขาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
  2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  3. รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  6. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  7. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  8. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  9. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
11. อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
12. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

13. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       ประเภทโดยตาํแหนง 
14. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

15. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

16. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

17. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                           ประเภทคณาจารยประจํา  

18. นางสุภาวณีย    อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

19. นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  

 
/20. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ... 
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20. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 

21. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูที่เขาประชมุไมได

1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา   วิสัยจร   รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ 

3. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 

5. ผูชวยศาสตราจารยกุลเชษฐ   เพียรทอง  ผูจัดการหนวยบมเพาะธุรกจิเทคโนโลยี 
6. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6  
 

เปดประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาว

เปดการประชุม  ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังน้ี 
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ราย  คือ 

 1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แนวปฏิบัติการเสนอระเบียบวาระและการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีขอผิดพลาด บกพรอง เนื่องจากฝายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลลาชากวาที่กําหนด ทําใหการตรวจสอบขอมูลที่คณะ/หนวยงานเสนอมีเวลาจํากัด การจัดทํา

เอกสารฯ แลวเสร็จลาชา ทําใหการจัดสงแฟมเอกสารฯ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาชา เปนเหตุใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยมีเวลาจํากัดในการพิจารณาเอกสารฯ ทําใหการเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะมีขอจํากัด และการ 
 

 

 
/จัดสงเอกสารที่ลาชา... 
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จัดสงเอกสารที่ลาชามีผลใหขอกําหนดของตัวชี้วัดการประกันคุณภาพทางการศึกษาของการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเกณฑฯ บางคณะ/หนวยงานที่เสนอระเบียบวาระการประชุม ไมเปนไปตามขั้นตอนการ

เสนอระเบียบฯ  ซึ่งระเบียบวาระฯ ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการฯ 

ที่เก่ียวของ  ดังนั้น ระเบียบวาระฯ ที่เสนอโดยไมผานข้ันตอนดังกลาว เมื่อบรรจุเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จะถูก

พิจารณาใหถอนระเบียบวาระฯ และใหนํากลับไปทบทวนหรือใหผานการพิจารณาตามขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชา 

สูญเสียทรัพยากรและงบประมาณ  เนื่องจากการจัดทําระเบียบวาระฯ ซ้ําซอน และการเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม

หลังจากฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําระเบียบวาระเรียบรอยแลวนั้น ทําใหระเบียบวาระการ

ประชุมมีมากจนทําใหการประชุมแลวเสร็จลาชาเสมอ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพ่ือใหเปน

แนวปฏิบัติสําหรับคณะ/หนวยงานที่จะเสนอระเบียบวาระฯ และผูเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจักไดถือปฏิบัติ  

ดังนั้น มอบหมายอธิการบดีแจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด ซึ่ง

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจงเวียนแนวปฏิบัติการเสนอระเบียบวาระและการเขารวมประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหคณะ/หนวยงานเพื่อถือปฏิบัติตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การจัดทําพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ  

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ

การจัดทําพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ นั้น การจัดทําพระราช

กฤษฎีกาเปนการจัดทํากฎหมายทูลเกลาฯ ถวายเพื่อใหทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูสนองพระ

บรมราชโองการ การกําหนดวันบังคับใชในพระราชกฤษฎีกาฯ ใหมีผลยอนหลัง จึงเปนการไมเหมาะสมและไมบังควร

อยางยิ่ง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  8  กันยายน  2541 ไดมีมติเก่ียวกับการออกพระราชกฤษฎีกา

เก่ียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ไว ดังนี้ การกําหนดปริญญาในแตละสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยในกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมทั้งหมดวา มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาใดที่อนุมัติปริญญา

ไปแลวและยังไมมีกฎหมายรองรับ หากมีขอใหรีบจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน

และใหถือเปนหลักการวา เมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาใดแลวจะตองเสนอราง

พระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียกอน แลวจึงจะเปดทําการสอนในสาขาวิชานั้นได เพ่ือใหเปนไป

ตามมติดังกลาวของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น หลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไป

แลวนั้น ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กําหนดใหซึ่งรวมถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัย ดวย 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการขออนุมัติหลักสูตร 
สาขาวิชาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชาน้ันเสียกอน แลว 
จึงจะเปดทําการสอนในสาขาวิชาน้ันได 

 

 
 

/1.1.4 การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงาน... 
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1.1.4 การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงาน 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ

สภามหาวิทยาลัยมีติใหคณะ/หนวยงานดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ผานมา การรายงานผลการดําเนินการ

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางลาชา ซึ่งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ตองรายงานใหสภา

มหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อจะไดหาแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได

จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ในระบบสารสนเทศดังกลาว 

ระบุผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่ดําเนินแลวเสร็จ พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ทั้งนี้ ขอใหฝาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปและรวบรวมเสนอที่ประชุมตอไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.5 โครงการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา

โครงการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินฯ แทนพระองค เพ่ือพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  

2551 วันจันทรที่  21  ธันวาคม  2552  ที่ผานมา พระองคทานทรงมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการสนอง

พระราชดําริของพระองคทาน  โดยขอใหรองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษาใหคณะกรรมการชุดดังกลาว   
ในการนี้  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดให

ขอเสนอแนะการดําเนินการเปนไปอยางเหมาะสมและบังควร ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการขอพระราชานุญาต ใน

การจัดทําเอกสารเผยแพรพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอนที่จะเผยแพร

ประชาสัมพันธพระราชดําริของพระองคทาน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการสนอง 
พระราชดําริ การบริการวิชาการแกชุมชน ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  2. อธิการบดี     เปน ประธานคณะกรรมการ 
  3. คณบดีทุกคณะ    เปน คณะกรรมการ 
  4. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปน เลขานุการคณะกรรมการ 
  5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย   เปน ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 
  6. โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย  เปน ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน 

2.1.1.1 สรุปยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณายอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ

คณะ/หนวยงานตางๆ เปนเงิน 1,445,754,600 บาท เพ่ิมขึ้นจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน

เงิน 952,044,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 192.88 ( ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรรเงิน 

493,710,100 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการเบื้องตน สวนการพิจารณารายละเอียดสิ่งปลูก 
สรางที่จําเปนของมหาวิทยาลัยน้ัน ในเบ้ืองตนไดจัดลําดับความสําคัญของรายการกอสรางป 
เดียวไวดังน้ี 
1. รายการปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน ทั้งน้ี ใหเปลี่ยนแปลงผลผลิตของ

รายการดังกลาว จากเดิม ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร เปน ผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. รายการกอสรางสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 2 
3. รายการกอสรางของคณะเกษตรศาสตร 
ทั้งน้ี  รายการตางๆ จะตองเสนอเหตุผลความจําเปนที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศโดย

ในรายละเอียดมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศและกองแผนงาน หารือ

รวมกับนางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคําแนะนําใน

การจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณตอไป อน่ึง การพิจารณาเชิง

นโยบายดานงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย น้ัน ตอไป สภามหาวิทยาลัยจะได

กําหนดนโยบายใหมีความชัดเจนโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 

2.1.2 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ  
2.1.2.1  การเสนอโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  2/2553  (นอกสถานที่) 

   และการสมัมนาเรื่อง  “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมีธรรมภิบาล” 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  3/2553 และการ

สัมมนาเรื่อง  “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลอยางมีธรรมภิบาล”  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  

9/2552 วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน  2552  ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.4.9 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประจําป พ.ศ. 2553 ไดเห็นชอบใหมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามปฏิทินที่กําหนดหรือเปนไปตามวาระ

การประชุมที่จําเปนเรงดวน อีกทั้งมีบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.2/ว.1855 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง  
 

 
/ขอสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน... 
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ขอสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2552 องคประกอบที่ 7 ตัวบงช้ี

ที่ 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน และตามบันทึกขอความที่ 0529.5/1117  ลงวันที่  26  

พฤศจิกายน  2552 เร่ือง สรุปผลการทบทวนการดําเนินงานเพื่อจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับสํานักงานอธิการบดี งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   ซึ่งกําหนดระดับความสําเร็จของการถายทอด

ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ยังไมเปนไปตามเกณฑ   อีกท้ังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ผานมามีขอราชการที่ตองใชเวลาในการพิจารณาและขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง

เปนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   
ดังนั้น  เพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยสามารถใชเวลาไดอยางเต็มที่ในการพิจารณาระเบียบ 

วาระตางๆ ใหมีความครอบคลุมหลักเกณฑตามตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหรือควบคุม

ความเสี่ยง  และเปนโอกาสอันดีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะไดเสนอแนะแนวทางสําหรับ

มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย   

และจะไดประชุมหารือรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสรางภาวะผูนํากับผูบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนั้น โครงการจัดตั้งสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย  ใครขอเสนอโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2553  (นอกสถานที่) และจัดประชุมสัมมนา 

เร่ือง  “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมีธรรมภิบาล ”  ในวันที่ 26- 27 มีนาคม  2553 ณ  จังหวัด

นครราชสีมา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. ขอใหเชิญรองคณบดี จํานวนคณะละ  2  ทาน เขารวมการประชุม 
  2. สถานที่จัดประชุม  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี 
     

2.1.2.2  แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา   วิสัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผน

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) ไดรับคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2552  โดย
ระบุตัวช้ีวัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ นั้น 

สืบเนื่องจากเร่ืองดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการองคความรูและพัฒนาระบบราชการเพื่อการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2552 ไดมีมติ

มอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ โดยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

และมี กองบริการวิชาการ โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบรวมในตัวชี้วัดดังกลาว  
 

 

 
/คณะทํางาน... 
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คณะทํางาน รวมกับกองแผนงาน ไดจัดการประชุมหารือกับผูแทนคณะตางๆ เก่ียวกับเรื่องนี้ เม่ือวันที่ 2 

กันยายน 2552  และมีการประชุมยอยตอจากนั้นอีกหลายครั้งจึงไดประมวลความเห็นจากการประชุม มาจัดทํา แผน

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีจุดประสงคเพ่ือจัดทําแผนการพัฒนา

การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยภาพรวม และ เพ่ือรองรับการประเมินผลตอตัวชี้วัดที่ 3.4 ใน

การขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะทํางาน ไดเสนอ

แผนดังกลาว ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 

ธันวาคม 2552 และไดรับความเห็นชอบแลว  
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีมาตรฐานในระดับสากล และ เพ่ือ

พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปสูความเปนนานาชาติใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน คณะทํางานใครขอเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รางแผนยุทธศาสตรการจัด

การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ ประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมุงเนนการจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต และ

ประชาชน ใหมีคุณภาพในระดับสากล ตระหนักรูในภูมิปญญาของอีสานใต และ มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคลุมน้ํา

โขง มีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้   
แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิสัยทัศน 

การจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
พันธกิจ 

1. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติ 
2. พัฒนา และเตรียมความพรอม ใหกับบุคลากร และนักศึกษา ในการพัฒนาวิชาการ และส่ือสารไดอยาง 

         มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกอบอาชีพและใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได 
3. สรางและสานตอความรวมมือกับสถาบันการศกึษาในตางประเทศและหนวยงานระหวางประเทศ 
4. พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร รวมทั้งการบริการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การสรางความพรอมในการจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติ 
2. การเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการในการจัดการศึกษานานาชาติ 
3. การบริหารจัดการการศึกษานานาชาติ 
4. การบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ทั้งนี้ ในสวนขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ นั้น คณะทํางาน ไดปรับปรุงสาระสําคัญในแผนตาม

ขอเสนอแนะของผูแทนคณะ ในมหาวิทยาลัย และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติทั้งจากภายใน 

และ จากภายนอกแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

/มติ... 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวรับทราบในหลักการ  โดยขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการ 
สภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ดังน้ี 

  1. ขอใหคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี ทบทวนและปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัย 
    ครั้งน้ี ใหมีความชัดเจนเรื่องประเด็นหลักที่ตองการจะทํา โดยมีการศึกษาจุดออน จุดแข็ง 
   (SWOT)  ของมหาวิทยาลัย   
2. ขอใหจัดทาํรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
    สภามหาวิทยาลัย โดยขอใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  

 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร 

ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะบริหารศาสตร  ไมสามารถประชุมเนื่องจากปวยอาหารเปนพิษ  ดังนั้น ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   

จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุมมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ช้ีแจงรายละเอียดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะ

บริหารศาสตร   ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 6/2552  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติให

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร  สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตรโดยวิธีอ่ืน ตามขอ 9 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 

2551  และมีมติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน

รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร (ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553) 

เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการภายในคณะไปพลางกอนในระหวางคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหาร

ศาสตร   สวนในขั้นตอนการสรรหาใหมใหใชวิธีเดียวกันกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข  โดยคณะกรรมการสรรหา อาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่เสนอมาไว

แลวได  เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการภายในคณะ ในระหวางคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ

บริหารศาสตร  โดยอาศัยอํานาจตามขอ  10   และขอ 11    ของขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 “ในกรณีที่ตําแหนงคณบดีวาง
ลง และไมสามารถสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี ตามขอบังคับนี้ไดใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ  รักษาการใน

ตําแหนงคณบดีไปกอนจนกวาจะมีคณบดี แตไมเกิน 180 วัน (มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และอาจเปนบุคคลที่ไมสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)   
 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนออธิการบดี

แตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  โดยอาศัยอํานาจตามขอ 10 และขอ 11 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 

2551  ในประเด็นตอไปนี้  
 

 
/1.  ขอขยายเวลาแตงตั้ง... 
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 1. ขอขยายเวลาแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผูทรงคุณวุฒิ เปนรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  ตออีก 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม  
    2553 ถึงวันที่  30  เมษายน 2553 

 2. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนออธิการบดีใหแตงตั้ง  นายประวิทย  อนันตวราศิลป   
    เปนรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2553  จนถึง 
    วันที่ 31  ตุลาคม   2553  

   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามประเดน็ ดังน้ี 
 1. อนุมัติขยายเวลาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ เปนรักษาราชการแทน 

    คณบดีตออีก 2 เดือน  ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  2553 ถึงวันที่  30  เมษายน  2553 
2. อนุมัติใหอธิการบดีแตงตั้งนายประวิทย  อนันตวราศิลป   เปนรักษาราชการแทนคณบดี  
    ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม  2553  -  วันที่  31  ตุลาคม  2553     

 
2.2.2 การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรไดรบัการแตงตั้งเปนคณบดคีณะวิทยาศาสตร 
รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา     พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     ประธาน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้ง

เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่   11/2552  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552  เพ่ือดําเนินการ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี 

และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 
  1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
       รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  2.  อธิการบดี      กรรมการ 
        ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ 

  3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสขุ 
  4.  คณบดีคณะศิลปศาสตร    กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยอินทริา  ซาฮีร 
  5.  ประธานสภาอาจารย     กรรมการและเลขานุการ 
       รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร 
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 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551   ตามขั้นตอนและวิธีการ โดยมีการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรในระยะ 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2553 – 

2557) จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในคณะ

วิทยาศาสตร ตามประมวลความคิดเห็น และผลการดําเนินการในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  

โดยไมนับความถี่ คณะกรรมการสรรหาไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน 132 ใบ  ครบตามหลกัฐานการสงใบ

เสนอชื่อ (คิดเปนรอยละ 83.54) โดยผลปรากฏวามีรายช่ือผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 10 ราย ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อท้ังหมด เปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

ในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541   

คณะกรรมการสรรหา  ไดพิจารณาความเหมาะสมจากคุณสมบัติเบื้องตนและคุณสมบัติดานประสบการณ

ทางบริหาร รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ๆ  จึงเห็นควรใหทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 5 ทาน โดยคณะกรรมการ

สรรหาไดจัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับการทาบทาม เม่ือวันที่  23 ธันวาคม 2552 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร  

คณะกรรมการสรรหา ในการประชุม ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ไดใชดุลยพินิจคัดเลือกผูที่มี

ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงภาระงานของคณะในชวงวาระการดํารงตําแหนงเปนสําคัญ และพิจารณาจากขอมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาและการทํางาน ช่ือเสียงทางสังคม วิธีการดําเนินงานและ

เปาหมายในการทํางาน  รวมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณในการรับฟงความคิดเห็น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงใครขอ

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ทั้งนี้ไดนําเสนอ

รายชื่อและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน และวิสัยทัศน แผนการดําเนินงานของ

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ  
เปนคณบดคีณะวิทยาศาสตร 

 

 2.2.3 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาอธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาอธิการบด ีดวยวาระการดํารงตาํแหนงอธิการบดี
ของศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  จะครบวาระ   การดํารงตาํแหนงในวันที ่  30  กันยายน  2553 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.  2533 และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กําหนดวาในกรณีวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี เหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน.... ให

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี”   ประกอบดวย 
1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกเปนประธานกรรมการ 

 

         (1)   …………………………………………………………………………... 
 

/2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน... 
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2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน ซึ่งเลือกจากผูดาํรงตําแหนงคณบด ีผูอํานวยการวิทยาลัย  
     ผูอํานวยการสถาบนั ผูอํานวยการสํานกั ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่  
     มีฐานะเทยีบเทาคณะ เปนกรรมการ 

 

      (1) ....................................................................................................................  
      (2) ....................................................................................................................  
 

3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน ซึ่งเลือกจากผูดาํรงตําแหนงประธานสภาอาจารยและหรือกรรมการ    
            สภามหาวทิยาลัยประเภทผูดํารงตําแหนงคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ 
 

     (1) ……………………………………………………………………………… 
      (2)  ………………………………………………………………………………  

4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคนซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ เปนกรรมการ 
                สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
      (1)  ……………………………………………………………………………… 
      (2)  ………………………………………………………………………………  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังน้ี 

1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน    วุฒิเมธี       เปนประธานกรรมการ 
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     
2. รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตติ     เปนกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายนิกร    วีสเพ็ญ       เปนกรรมการ 
    ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

     4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร        เปนกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

      5. คณบดีคณะศิลปศาสตร       เปนกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
6. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ    เปนกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
7. นางสิรินทรทิพย      บุญมี       เปนกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 
  

 

 
/2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)...  



 12
 
2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)  
ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งท่ี  1/2553 วันพฤหัสบดีที่  7 มกราคม 

2553  ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทํา

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) จํานวน 3 ราย โดยมีผูผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 2 ราย และผลงานไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน 1 ราย ซึ่งการพิจารณานั้น เปนไป

หลักเกณฑและวิธีการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมหาวิทยาลัยกําหนด

เรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดมีความตอเน่ือง 
ในการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการและพัฒนา ในกรณีผู 
ที่ย่ืนเสนอขอตําแหนงทางวิชาการแลวไมผาน  ดังน้ัน ที่ประชุมมอบหมายฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจัดทําสรปุขอคิดเห็นขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการอานผลงานทางวิชาการ แจงใหบุคคลดังกลาวรับทราบขอมูล เพื่อจักไดนํา 
ขอเสนอแนะดังกลาวไปหาวิธีแนวทางปรับปรุงพัฒนาสําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
ในคราวตอไป ใหมีความเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณมากยิ่งขึ้น  

  

 2.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร   จํานวน  2  หลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเปด
หลักสูตร  จํานวน  2  หลักสูตร  ดังนี้  

1. หลักสูตรวิชาโท  การพัฒนาสังคมและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม  ครั้งที่  

5/2552   เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน  2552  มีมติอนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรวิชาโท  การพัฒนาสังคมและการ

บริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552  สังกัดคณะศิลปศาสตร โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของการมีความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม/

กฎหมาย โดยใหความสําคัญกับบริบททางสังคมของการเกิดขึ้นของกฎหมายและการใชกฎหมาย  
 การนี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรวิชาโท การพัฒนาสังคมและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม 

พ.ศ.  2552   ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ

ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว   
 
 
 
 

/2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552... 
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 2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม  ครั้งที่  

5/2552   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2552  มีมติอนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชน ความตองการในทุกดานของแขนงสาขาวิชาชีพ

ทางสถาปตยกรรมศาสตรและจําแนกตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแกสถาปตยกรรมหลัก สถาปตยกรรมภายใน 

ภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมผังเมือง เพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมแกชุมชนแกประชากรใน

ภูมิภาคนี้ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ และระหวางประเทศ  
 การนี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552   ทั้งนี้  งาน
พัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(TQF) เรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการเปดหลักสูตรใหม หากเห็นชอบในลาํดับตอไป  จะได

เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารบัทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ภายใน  30  วัน นับ

จากวันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัต ิ  
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยการขออนุมัติเปดหลักสูตร น้ัน หลักสูตรใดที่สภา 
มหาวิทยาลัยอนุมัติไปแลว  ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กําหนด คือจะตองเสนอ 
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชาน้ันเสียกอน แลวจึงจะเปดทําการสอน 
ในสาขาวิชาน้ันได  

 

 2.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   จํานวน  7  หลักสูตร 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน  7  หลักสูตร  ดังนี้ 
หลักสูตรสังกัดคณะศิลปศาสตร 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  ครั้งท่ี  3/2552   เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตรที่เนนภูมิภาคอีสาน

และภูมิภาคลุมน้ําโขงอันสัมพันธกับที่ตั้งของคณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
 

/การนี้... 
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 การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2552 ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว   
 

2. หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  ครั้งที่  3/2552   เม่ือวันที่  14  กรกฎาคม  2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท 

สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความจําเปนและ

ความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของการมีจุดเดนที่แตกตางจากหลักสูตรเดียวกันในสถาบันตางๆ 

ที่เปด คือเนนเนื้อหารายวิชาที่เนนภูมิภาคอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขงอันสัมพันธกับที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอันเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งสถาบันอื่นๆ มักเนน

ประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว  
 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  ครั้งที่  5/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความ

จําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของการรูเทาทัน ดวยการเขาใจพรอมกับใครครวญ

ตรวจสอบ ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางกวางขวางรวดเร็วซับซอนในบริบทโลกาภิวัตน อีกทั้งยังเนนใหมีความ

เขาใจเปนพิเศษตอสังคมภาคอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขงอันสัมพันธกับที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2552  ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ

ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว  
 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  คร้ังที่  5/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ 

ความสําคัญ ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของการมีความรูทั้งในทฤษฎี

สังคมศาสตร ทฤษฎีการพัฒนาและทฤษฎีภูมิภาคศึกษา รวมทั้งการมีวิชาเลือกทางดานภาษาสําหรับนักศึกษาที่เลือก

เรียนสาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  นอกจากนี้ หลักสูตรยังเนนการเสริมหัวขอวิทยานิพนธที่นักศึกษาสนใจที่เปน

ประเด็นรวมสมัยอยางหลากหลาย   
/การนี้... 
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  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว  
 สังกัดคณะบริหารศาสตร 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  ครั้งท่ี  4/2552  เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความจําเปน

และความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนดานวิชาการโดยนักศึกษาสามารถเลือกดเรียนวิชาเลือกที่

หลากหลายมากขึ้นและเปนลักษณะเฉพาะ และเปนการเพิ่มโอกาสในการไดงานของนักศึกษา   

  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553   ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว  
 สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

1. หลักสูตรศิลปประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  คร้ังที่  4/2552  เมื่อวันที่  12 กันยายน 2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปประยุกต

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคญั 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนดานการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัย

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนพื้นฐาน พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการออกแบบผลิตภัณฑสูสากล 

  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว  
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว

ประชุม  ครั้งที่  5/2552  เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตรปรับปรุงใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ แผนการศึกษาและลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา 

  การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 2.3.3 การขออนุมัติปดหลักสูตร  จํานวน  1  หลักสูตร 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ

อนุมัติปดหลักสูตร  จํานวน  1  หลักสูตร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการอนุมัติหลักสูตร

ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม  ครั้งท่ี  5/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใน

หลักการปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว (นานานชาติ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2548 หลักสูตรนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่  1/2548 เมื่อ

วันที่  19  มีนาคม  2548 เรียบรอยแลว ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงใหแกไขหลักสูตรตาม

บันทึกขอความที่ ศธ 0506 (2)/1336  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2552  คณะบริหารศาสตรจึงไดพิจารณาการ

ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ไดขอสรุป ดังนี้   
1. หลักสูตรประสบปญหาขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร 
2. ไมมีนักศึกษาในหลักสูตร ในชวง 3 ป ที่ผานมา 
3. หลักสูตรไมมีความพรอมของการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
    พ.ศ. 2548 
ดังนั้น คณะจึงขออนุมัติปดหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว (นานาชาติ) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบแลว หลักสูตรนี้ ไมมีนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตเปด

การเรียนการสอนในป  2548  จนถึงปจจุบัน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 2.3.4  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน  3  รายวิชา 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ
อนุมัติเปดรายวิชาใหม จาํนวน  3  รายวิชา  ดังนี ้
 สังกัดคณะเกษตรศาสตร   

1. รายวิชา   1202 356  แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ     ในคราว

ประชุม  ครั้งที่  5/2552   เม่ือวันที่  25  พฤศจิกายน  2552  มีมติอนุมัติในหลักการการเปดรายวิชาใหมที่ไมมีใน

หลักสูตร คือ รายวิชา 1202 356  แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม

วิชาชีพเลือก สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร พืชสวน  วัตถุประสงคในการขอเปดเพื่อใหนักศึกษา มีความรูในดาน

แมลงศัตรู   ที่สําคัญในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  และทราบแนวทางในการปองกันกําจัดที่ถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย

ตอการเกษตรและสิ่งแวดลอม  เนื้อหาสาระวิชาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหแมลงระบาด วิธีการจําแนกชนิดแมลงศัตรูที่ 
 

 
/สําคัญของประเทศไทย... 
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สําคัญของประเทศไทย ชีวประวัติ ลักษณะการเขาทําลาย ความเสียหาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลง

ศัตรูพืชไร พืชผักและไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ  การปองกันกําจัด  สําหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใช

การบรรยาย  การปฏิบัติการ  การสํารวจแปลง  ปลูกพืช และเก็บตัวอยางแมลงศัตรูพืช โดยเริ่มใชรายวิชานี้ตั้งแต

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553       เปนตนไป    
 การนี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดรายวิชาดังกลาวขางตน ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการ

จัดทํารายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด เรียบรอยแลว   
 

 2. รายวิชา  1200  480   เตรียมสหกจิศึกษาสาขาเกษตรศาสตร  3(2-3-4)    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ     ในคราว

ประชุม ครั้งที่  5/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2552  มีมติอนุมัติในหลักการการเปดรายวิชาใหม  ที่ไมมีใน

หลักสูตร คือ รายวิชา 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร  3(2-3-4)  ในหมวดวิชาเฉพาะกลุม

วิชาชีพเลือก สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร แผนสหกิจศึกษาและเปนวิชาชีพเลือกสําหรับนักศึกษา คณะ

เกษตรศาสตร  วัตถุประสงคในการขอเปดเพ่ือเตรียมความพรอมแกนักศึกษา  ที่สนใจเลือกแผนการเรียนสหกิจ

ศึกษา ใหสามารถสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะที่

ตองการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เนื้อหา

สาระวิชาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการฝกงานในสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การ

เขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการ  สัมภาษณงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ 

ทักษะพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การอธิบายและสรุปผลการศึกษา โดย

สามารถเขียนและนําเสนอผลงานได การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงานและสถานประกอบการ   สําหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใช

การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  เร่ิมใชรายวิชานี้ตั้งแตภาคการศึกษาตน      ป

การศึกษา 2553  เปนตนไป    
 การนี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดรายวิชาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทํา

รายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดเรียบรอยแลว   
 สังกัดคณะเภสัชศาสตร  
 1.  รายวิชา 1506 529 การฝกทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม 3(0-9-0)  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ     ในคราว

ประชุม ครั้งที่  5/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2552  มีมติอนุมัติในหลักการการเปดรายวิชาใหม  ที่ไมมีใน

หลักสูตร คือ รายวิชา 1506 529  การฝกทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม 3(0-9-0) ในหมวดวิชาเลือกเฉพาะทาง

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ข้ึนไป สาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร รายวิชา

ดังกลาวมีความสําคัญและความจําเปนตอนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและประสบการณเก่ียวกับการฝก

ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะดานในโรงพยาบาลหรือรานยา ไดแก งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก การ

บริการเภสัชกรรมผูปวยใน การบริการเภสัชกรรมสนเทศ การบริบาลบนหอผูปวยเคมีบําบัด หรือการเตรียมยาเคมี

บําบัด การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดํา การติดตามระดับยาในเลือด และ/หรือการบริการเภสัชกรรมชุมชน 

รูปแบบการเรียนรูเปนการฝกปฏิบัติการ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การอภิปรายและการสัมมนากลุมโดยเริ่มใช

รายวิชานี้ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป  
/การนี้... 
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การนี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดรายวิชาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทํา

รายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดเรียบรอยแลว   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น 
2.4.1 การพิจารณาอนุมัติเงินคาปรับจากการกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสรมิและการวิจัย 

ดานบริหารธุรกิจ เพื่อตั้งเปนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 เพิ่มเตมิ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและการวิจัยดาน

บริหารธุรกิจ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินคาปรับจากการกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและการ

วิจัยดานบริหารธุรกิจ เพ่ือตั้งเปนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 เพ่ิมเติม  ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดดําเนินการทําสัญญากอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจ และ

ปรับปรุงระบบประกอบอาคารฯ กับหางหุนสวน จั่วเซงยโสธร ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. 21/2549 และ ม.อบ. 

17/2551  ในวงเงิน  78,770,000 บาท และ 10,147,000 บาทตามลําดับ  จากการดําเนินการกอสราง ผูรับเหมา

ไดดําเนินการกอสรางลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา และมีคาปรับจากการดําเนินการกอสรางลาชากวา

กําหนด เปนเงิน 7,877,000 บาท และ 872,642  บาท ในสัญญาเลขที่ ม. อบ. 21/2543 และ ม. อบ. 17/2551  

ตามลําดับ รวมเปนเงินคาปรับจากการดําเนินการกอสรางลาชา 8,749,642 บาท 
เนื่องจากการกอสรางอาคารดังกลาวยังขาดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือที่จะสามารถใชงานอาคารได

อยางเต็มประสิทธิภาพ  ประกอบกับงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยฯ มิไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑใดๆ เลย  จึงทําใหอาคารเมื่อกอสรางแลวเสร็จจะยังไมสามารถเขาใช

อาคารไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ที่

เก่ียวของกับอาคารดังกลาว  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการกอสรางอาคารดังกลาวสามารถใชเงินไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณานําคาปรับจากการดําเนินการกอสรางลาชากวากําหนด จํานวน 

8,749,642 บาท เพ่ือตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ิมเติม โดยมีรายการที่ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

 จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ ทั้งน้ี เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2   
พ.ศ. 2545  มาตรา 49 

 

2.4.2 การพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 
ถอนเรื่อง  โดยใหนําเสนอในการประชุมครั้งที่  2/2553  วันเสารที่  27  มีนาคม 2553 

 

 

 

/2.4.3 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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2.4.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดระเบียบการบริหารงาน 
ศูนยปฏิบัติการโรงแรมและทองเที่ยว พ.ศ. ....  

2.4.6 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ พนักงาน   
พ.ศ.  ..... 

2.4.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะพยาบาลศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย พรอมดวย นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดระเบียบการบริหารงานศูนยปฏิบัติการโรงแรมและทองเที่ยว พ.ศ. 

... , (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ พนักงาน  พ.ศ.  .....  และ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะพยาบาลศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหมีการปรับแกขอบังคับของมหาวิทยาลัยในภาพรวมโดยแยกการ 
จัดทํารางขอบังคับของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปใน 2 ลักษณะ คือ 
1. หนวยงานที่บริหารจัดการภายในกํากับของมหาวิทยาลัย 

2. หนวยงานที่กอใหเกิดรายได 
ทั้งน้ี มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการใหแลวเสร็จตามมติสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่  9/2552 โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
- มอบหมายใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรางขอบังคับของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
1. ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

เปน ประธานที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปน   ประธานคณะทํางาน 
3. นายนิกร วีสเพ็ญ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      เปน คณะทํางาน 

4. ประธานสภาอาจารย    เปน คณะทํางาน 

5. รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข เปน คณะทํางาน 
6. คณบดีคณะนิติศาสตร   เปน คณะทํางาน 
7. โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย   เปน เลขานุการคณะทํางาน 
โดยมีหนาที่ ดังน้ี 
1. จัดทําขั้นตอน กระบวนการ กลไกในการเสนอขอบังคับตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการ 
    ปฏิบัติใหมีความเปนมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
2. คณะทํางานดําเนินพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง ความถูกตองของเอกสารกอนการ 
    นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 

/ทั้งน้ี... 
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ทั้งน้ี ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4 เดือน นับจากนี้ อน่ึง เพื่อใหการดําเนินงานของ 
โครงการจัดตั้งกองกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน มอบหมายมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการประสานงานกับคณบดีคณะนิติศาสตรพิจารณาใหอาจารยประจําคณะฯ มาปฏิบัติ 
ราชการรักษาการแทนหัวหนาโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ทั้งน้ี ขอใหดําเนินใหแลวเสร็จและ 
ขอใหรายงานผลการดําเนินการ ในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2553 วันเสารที่   
27  มีนาคม  2553  

  

2.4.4 การพิจารณาคาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คา
เปาหมายและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซึ่ง

เปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะห

และจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมาอยางตอเนื่องโดย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมชี้แจง (ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 และเขาประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 

2552 ความละเอียดทราบแลว นั้น  

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมใหกับสถาบันและผูที่มีสวนเกี่ยวของรับรูและเขาใจถึงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  
 ในการนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอกําหนดคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในตัวชี้วัดที่ 3 และ

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวน 7 ตัวชี้วัดยอย โดยเสนอที่ประชุมรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน 

เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ความ

ละเอียดทราบแลว นั้น 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ  
 
 
 
 

/2.4.5 การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา... 
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2.4.5 การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)หรือ สมศ . ไดจัดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา และขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวา ตามปณิธาน อัตลักษณ และจุดเนนของสถาบันฯ 

เหมาะสมที่จะอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมใด โดยขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการ

ประเมินคุณภาพ รอบสาม  ซึ่งจะเร่ิมในปงบประมาณ 2554-2558  โดยการเลือกกลุมดังกลาว จะนําไปใชในการ

ประกันคุณภาพภายใน (ของสกอ.) ปการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 เปนตนไป) ในการเลือกกลุมสภา

มหาวิทยาลัยตองใหความเห็นชอบและแจงใหมหาวิทยาลัยทราบและแจงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

ในการนี้ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวาควรจะอยูในกลุมอุดมศึกษาใด เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ภายใน พ.ศ.2554-2558) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี12/2552 เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2553 เพ่ือพิจารณาการเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  มติที่

ประชุม เห็นชอบใหงานประกันคุณภาพ ฯ พิจารณาประสานงาน หารือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ .) เพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการแบงกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม ในเร่ืองนิยามและมาตรฐานตัวบงช้ีเฉพาะในแตละกลุมสถาบัน เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกลุมสถาบัน เพราะถาหากพิจารณาโดยขาดความละเอียดรอบคอบ อาจจะสงผลกระทบตอ

มหาวิทยาลัยในระยะยาว           
    

การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพ รอบสาม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  12  
พฤศจิกายน 2551 ไดประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และไดแบงประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปน 4  

กลุม ดังนี้  
  กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ข(2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม 
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉาะทางระดับปริญญาตรี 
กลุม ง สถาบนัที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศกึษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมายใหงานประกันคุณภาพฯดําเนินการทําหนังสือแจงไปยัง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)เพ่ือขอขยายระยะเวลาการแจงผลการเลือกกลุม

มหาวิทยาลัยและขอทราบความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องนิยามและ

มาตรฐานตัวบงช้ีเฉพาะในแตละกลุมสถาบัน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

 2.4.8 (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายสุภชัย   หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย เร่ือง เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  
30  สิงหาคม  2548  ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหปรับเพิ่มอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามแนวทาง

เดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2547  (การปรับปรุง

ฐานเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา)  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2547  (เร่ืองการ

ปรับปรุงคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน) , คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  

2549 อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม (งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  รายการคาใชจายบุคลากร) และอนุมัติการปรับเพิ่ม

อัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2548  , คณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2550  มีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใชหลักการตามแนวทาง

เดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2550  ซึ่งมติดังกลาว

กําหนดใหขาราชการและลูกจางประจําที่มีเงินเดือนหรืออัตราคาจางไมถึงเดือนละ  11,000 บาท  ใหไดรับเงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  1,000 บาท  แตเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือคาจางแลว  ตองไมเกินเดือนละ 11,000 

บาท  กรณีที่รวมเงินทั้งหมดที่ไดรับแลวแตไมถึงเดือนละ  7,700  บาท  ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว

เพ่ิมขึ้นอีกจนถึงเดือนละ  7,700  บาท 
ตอมาคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  13  พฤษภาคม  2551 มีมติใหปรับขยายเงินเดือนของขาราชการและ

ลูกจางประจําที่ไดรับคาครองชีพเพ่ิมขึ้นอีกจากอัตราขั้นต่ํา  7,700  บาท  เปน  8,200  บาท  และจากอัตราขั้นสูง  

11,000  บาท  เปน  11,700  บาท และวันที่  17  มิถุนายน  2551  มีมติใหปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว

จากอัตราเดือนละ  1,000  บาท  เปนเดือนละ  1,500  บาท  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2551  เปน

ตนไป 

 จากมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาวขางตนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณ  หมวดเงิน

อุดหนุน  รายการคาใชจายบุคลากร  สําหรับการปรับปรุงคาจางและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานที่จาง

ดวยงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนฯ มาโดยตลอด   สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินรายได  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ไดเห็นชอบใหพนักงานไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเงินรายได  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และเม่ือวันที่  17  มิถุนายน  2551  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  1  

พฤษภาคม  2551 
/เม่ือพิจารณาตาม... 
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 เมื่อพิจารณาตาม  ขอ  15(9)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  สภา

มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และตาม ขอ  12  แหงขอบังคับสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ.  2548  กําหนดวา  พนักงานอาจ

ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  หรือเงินเพิ่มพิเศษ  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มประสบการณ  ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดยทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตาม

กฎหมายขางตนและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จึงไดยก (ราง) ประกาศสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ....  ข้ึน 

โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดยก (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  เงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ....  ตามหลักการและแนวคิดการใหขาราชการและ

ลูกจางประจําของสวนราชการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  

2551  และวันที่  17  มิถุนายน  2551  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี  

9/2552  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2552  และโครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดตรวจรางดังกลาวเรียบรอยแลว  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 2.4.9 การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน กรณีเปนพนักงานเงินรายไดปรับเปลี่ยนเปนพนักงานเงิน 
งบประมาณ 

นายสุภชัย   หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงาน กรณีเปนพนักงานเงินรายไดปรับเปลี่ยนเปนพนักงานเงินงบประมาณ ดวยมีมติคณะรัฐมนตรี ให

มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐจางพนักงานทดแทนการบรรจุขาราชการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2542 โดยสํานัก

งบประมาณไดจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากร สําหรับการจางพนักงาน ดวยเหตุที่

งบประมาณไดรับจัดสรรมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการจางพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวและการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการจางพนักงาน ดังนี้  
 

1) หากจางพนักงานจากหมวดเงินอุดหนุน รายจายบุคลากร เรียกวา “พนักงานเงินงบประมาณ” 
2) หากจางพนักงานจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย เรียกวา “พนักงานเงินรายได” 
 

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน กรณีพนักงานเงินรายไดปรับเปลี่ยนเปนพนักงานเงินงบประมาณเมื่อ

มีอัตราพนักงานเงินงบประมาณวางลง หนวยงานเจาของอัตราเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางทดแทนในอัตราวาง

ดังกลาว หากผูผานการสอบคัดเลือกเปนพนักงานเงินรายได ก็จะลาออกจากตําแหนงเดิม แลวมาดํารงตําแหนง

พนักงานเงินงบประมาณ และบางรายสมัครรับทุนรัฐบาลเพื่อลาศึกษาตอ เมื่อสําเร็จการศึกษาไดยื่นใบลาออกจาก

พนักงานเงินรายได มาเปนพนักงานเงินงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุน   
 
 

/จากกรณีดังกลาว... 
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จากกรณีดังกลาวสงผลตอการบริหารงานบุคคลดานการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินเพิ่มคาจาง

และการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ ปจจุบันมีคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรอยูในขาย

ดังกลาวขางตน ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2552 พิจารณาแลว มีมติใหโครงการจัดตั้งกอง

กฎหมายพิจารณากฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เก่ียวของวาการพิจารณาอยูในอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารบุคคลหรือไม อยางไร  ซึ่งโครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้ง

ที่ 9/2552 วาไมไดกําหนดไวในขอบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานวาเปนอยูในอํานาจ 
ของคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภา   
1. กําหนดหลักเกณฑและวธิีการ เง่ือนไขพนักงานที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินในการจาง 

1.1 กรณีดํารงตําแหนงเดิม สังกัดและภาระงานเดิม ใหนับระยะเวลาการปฏิบัตติอเนื่องเพ่ือ 
      ประเมินเพิ่มคาจางและระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่หรือยกเวนระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ 
      ราชการของคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร และตอๆไป ใหโครงการจัดตั้งกองการ 
      เจาหนาทีแ่กไขคําส่ังจาง โดยไมตองมีกระบวนการลาออก 
1.2 กรณีดํารงตําแหนงเดิม ภาระงานเดิมและสังกัดใหม ใหนบัระยะเวลาการปฏิบตัิตอเนือ่ง 
      เพ่ือประเมินเพิ่มคาจางและระยะเวลาทดลองปฏิบตัหินาที่ราชการหรือยกเวนระยะเวลาทดลอง 
      ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหผูขอสงมอบหมายงานและตรวจสอบหนี้สินสังกัดเดิม และให 
      โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาทีแ่กไขคําส่ังจางและสัญญาจาง  

 1.3 กรณีดํารงใหม ภาระงานใหม ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องเพ่ือประเมินเพิ่มคาจาง  
           และใหทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. เห็นควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูพิจารณาการนบัระยะเวลาการปฏิบัติหนาที ่
   ดังกลาวตามขอ 1 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเพิ่มจาง ปฏิบัติเหมือนกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
      ขาราชการคือ ปละ 2 ครั้ง (1 ตุลาคม และ 1 เมษายนของทุกป) ในแตละครั้งผูที่จะไดเล่ือนขั้น 
      ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน (ยกเวน สิทธิ์การลาประเภทตางๆ) การเพิ่ม 
      คาจางพนักงานถือปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ ดังนั้น หากมีการลาออกแลวมาบรรจุเขา 
      ปฏิบัติงานใหม ปรากฏวา เม่ือนับระยะเวลาตั้งแตวันที่บรรจุใหมถึงวันที่ครบรอบประเมินเพิ่ม 
      คาจาง มีระยะเวลาไมถึง 4 เดือน ซึ่งเปน 

ขอเท็จจริงวา วันที่ลาออกและวันที่บรรจุเขาปฏิบัตใิหมตอเนื่องกันและบรรจุในตําแหนงเดิม ภาระงานเดิม 
       และสังกัดเดิม 
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 3.2 การประเมินทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ ปฏิบตัิเหมือนกับขาราชการในตําแหนงอาจารย  
      กําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป  
      โดยใหมีเวลาทําการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และหากประสงคจะลดหรือขยาย 
      ระยะเวลาทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการ (กรณีลดระยะเวลาฯ ดวยเหตุมีความจาํเปนตองเขาศกึษา 
      ตามระยะเวลาที่กําหนดฯ หรือกรณขียายระยะเวลาฯ ดวยเหตตุามความจาํเปน ทั้งนี้ เปนอาํนาจ 
      ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูพิจารณา) แตมไิดกําหนดเรื่องการยกเวนการทดลอง 
      ปฏิบัติหนาที่ราชการไว  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการอนุมัติพนักงาน 
เงินรายไดปรับเปลี่ยนเปนพนักงานเงินงบประมาณ วาเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยหรือไม  
และการดําเนินการควรมีมาตรฐานในการดําเนินการที่ชัดเจน 

  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

3.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  9/2552 

วันเสารที่ 28  พฤศจิกายน 2552   เวลา   09.00  น.   
ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

มติ รับรองโดยไมมีขอแกไข 

  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 
 4.1.1 ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมการอนุมัติบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (ลับ) 
 ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ ช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติมการอนุมัติบคุคลใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.1.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเครือขาย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน    ธรรมแสง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อ 
ทราบผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะเพิ่มเติม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  

9/2552 วันเสารที่ 28  พฤศจิกายน  2552  ที่ผานมา  ตามที่ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯไดเสนอเรื่อง
โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 5 /2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 

2552 โดยที่ประชุมไดเห็นชอบในหลักการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  นั้น 
โครงการจัดตัง้กองสงเสริมการวิจัยฯ ในฐานะหนวยประสานการดําเนินงาน ไดแกไขตามคําแนะนําของสภา 

มหาวิทยาลัยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   
  งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  งวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เม่ือวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ใน

ระเบียบวาระที่ 2.4.7  ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย งวดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  ไดมอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการติดตามผลการดําเนินการจัดทําแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

และรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น  
กองแผนงาน ไดดําเนินการแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยใหคณะ/หนวยงานตางๆ รับทราบเพื่อดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด  และรายงานผลการดําเนินการ

ตอมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน  ซึ่งจากการติดตามผลการ

ดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตางๆ ในงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบวา ทุกคณะ/หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตอ

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึน

ของหนวยงาน โดยสวนใหญดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 
 
 
 

/นอกจากนี้... 
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 นอกจากนี้ ในสวนของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงานไดประสาน

หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดทํารายงาน และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย และการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได

รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 31 ธันวาคม 2552  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  เรียบรอยแลว ดังนั้น กองแผนงาน จึงใครขอ

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

 4.1.4 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ  สิ้นไตรมาส  1 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ  

ส้ินไตรมาส  1  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  493,710,100 

บาท และไดรับเงินประจาํงวด เปนเงิน 493,710,100 บาท ซึ่งคดิเปนรอยละ 100  ของงบประมาณที่ไดรับ  ณ 

วันที่  31  ธันวาคม  2552  มีการเบิกจายไปแลวทั้งส้ิน เปนเงิน  91,896,966.41 บาท คิดเปนรอยละ 18.61 ขอ

งงประมาณที่ไดรับ ในสวนของงบประจํา มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน เปนเงิน  91,896,966.41 บาท 

คิดเปนรอยละ  24.51  ของงบประมาณทีไ่ดรับ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 4.2 เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.2.1 รายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
  ถอนเรื่อง 

 

4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ีเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

/4.3.2 แผนงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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4.3.2 แผนงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน  2553) 
ศาสตราจารยประกอบ  วโิรจนกูฏ  อธิการบดี  เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ แผนงานปรับปรุงมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน  2553)  สืบเนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของอธิการบดี ได
แจงผลการประเมินดังกลาว ใหอธิการบดีรับทราบแลวนัน้  ดังนั้น ศาสตราจารยประกอบ  วโิรจนกูฏ  อธิการบดี จึง

ดําเนนิการจดัทําแผนงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน  2553)  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2552 
ถอนเรื่อง โดยใหนําเสนอในการประชุมครั้งที่  2/2553  วันเสารที่  27  มีนาคม 2553 

   

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ    

5.1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบสรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซึ่ง

เปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะห

และจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 

เดือน พรอมทั้งกรอกขอมูล E SAR -CARD ผานระบบของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552   ความ

ละเอียดทราบแลว นั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร

และสภามหาวิทยาลัย อยางนอย 2 ครั้งตอป  แตรายงานสํานักงาน กพร. รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

พรอมรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการของสํานักงาน กพร.  
ดังนั้น จึงใครขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน 2552) ซึ่งมีจํานวนตัวชี้วัดทั้งส้ิน 30 ตัวชี้วัด 

เปนตัวชี้วัดหลัก 18 ตัวชี้วัด และแยกเปนตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได จํานวน 22 

ตัวช้ีวัด โดยผลการดําเนินงานมีคาคะแนน 2.454 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังตอไปนี้ 
 

 

 

/1. ตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงาน... 
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1. ตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย มีจํานวน 15  ตัวช้ีวัด ไดแก 
 1.1 ดานงานวจิัย        5  ตัวช้ีวัด 
 1.2 ดานการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย     2  ตัวช้ีวัด 

1.3 ดานการประกันคุณภาพ      2  ตัวช้ีวัด 

1.4 การประหยัดพลังงาน      1  ตัวช้ีวัด 

1.5 การลดขั้นตอน        1  ตัวช้ีวัด 
1.6 ตนทุนตอหนวย       1  ตัวช้ีวัด 

1.7 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามา- 

     มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น     1  ตัวช้ีวัด 
1.8 การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของคณาจารย    1  ตัวช้ีวัด 

1.9 ความสําเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุง- 

 กระบวนการทีส่รางคุณคา        1 ตัวช้ีวัด 
2. ตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ( 1-2 คะแนน) มีจํานวน 9 ตัวชี้วัด ไดแก 

2.1. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพ    
2.2 การขับเคลื่อนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาสูนานาชาติ  

2.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได 
2.4 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ดงานทํา/ประกอบอาชีพใน 1 ป   

(อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม) 

2.5 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ดงานทําตรงสาขา  
(อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม) 

2.6 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

2.7 อัตราเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

2.8 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอดุมศกึษา 

2.9 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3. ตัวช้ีวัดที่ผลการดําเนินงานขึ้นกับหนวยงานตนสังกัดและรอบผลการประเมินจากหนวยงาน 
    ภายนอก มี 6 ตัวช้ีวัด ไดแก 

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง 
3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

สกอ. 

3.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 

ป 

3.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
 

/3.5 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต... 
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3.5 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
3.6 ระดับความพึงพอใจตอสถาบันอดุมศกึษาของนักศกึษา 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา  

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โดยเฉพาะกรณี

ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงาน 1-2 คะแนน  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบโดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. มอบหมายงานประกันคุณภาพแจงคณะ/หนวยงานจัดทําเอกสารรายงานการแกไข 

    ขอบกพรอง และจัดทําแผนปรับปรุงแกไข การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 
 2. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะ/หนวยงาน ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายใหกับ 

    คณะที่ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย คือ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
    โดยขอใหคณะดังกลาวรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด คือทุก 6 เดือน 
3. มอบหมายงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดทําฐานขอมูล การปรับแกตัวบงช้ีตางๆ ใหม ี
    ความชัดเจน และจัดทาํแผนการดําเนินงานใหเปนระบบเพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซอน 
 

 5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3D 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชมุเพื่อทราบการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3D ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดีเม่ือ

เดือนมิถุนายน 2552  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะทีด่ี 3 ดาน คือ  
1) ดานประชาธิปไตย (DEMOCRACY) การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและ 
    เช่ือมั่นในการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการ 
    ทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
2) ดานความเปนไทย (DECENCY) การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูผิดชอบ ช่ัวดี 
     มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป  
3)  ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด(DRUG-FREE) การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของ 
     ยาเสพติดและรูจักหลีกเล่ียง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ในฐานะหนวยงานตนสังกัดจึงไดพัฒนาองคประกอบ

และตัวบงช้ีตามนโยบายของรัฐบาล สถานศึกษา 3 D ไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนด
จํานวนตัวบงช้ีเพ่ิมเติม 2 ตัวบงช้ี  โดยเปนองคประกอบที่ 10 ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประกอบดวย 

 

/ตัวบงช้ีที่ 10.1... 
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ตัวบงช้ีที่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 D 

ตัวบงช้ีที่ 10.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 D มีความรูเจตนคติที่ดีตลอดจนเกิด   
        พฤติกรรม    

แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 D  มหาวิทยาลัยสามารถนํานโยบายไปพิจารณาถึงความ

เหมาะสมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองตอนโยบายเริ่มดาํเนนิการ

ตั้งแตปการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 สําหรับการติดตามประเมินผลใหมีการดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยรวบรวม

ขอมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมทั้งสงรายงานผล

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 120 วันหลังวันสิ้นสุดปการศึกษา  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะทํางานการจัดการความรูและพัฒนาระบบราชการเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ไดพิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินการตามนโยบายเสนอ

ตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่12/2552 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการ  
 

 มติที่ประชุม  มีดังน้ี  
- ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 

องคประกอบและตัวบงช้ี หนวยวัด ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงช้ีที่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ขอ ศูนยการจัดการความรู 
ตัวบงช้ีที่10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 
 ดี มีความรูเจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม    

ผลผลิต งานกิจการนักศึกษาและ 
คณะ/สํานัก/หนวยงาน 

 

- ระดับคณะ/สํานัก  ในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการใหพิจารณาถึงความสอดคลองกับนโยบาย 3 ดี 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบแนวทางการดาํเนนิงานตามนโยบายสถานศึกษา 

3 ดีของมหาวิทยาลัย 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 แจงการเปลี่ยนช่ือ – สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

จากนางสุภาวิณี   จิตตสุวรรณ   เปน  นางสุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

/5.4 ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร... 
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5.4 ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุ
มุติปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร  ดวยคณะวิทยาศาสตรเสนอขออนุมัติหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  3/2552  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2552  และมีมติอนุมัติใน

หลักการและขอใหคณะเสนอปรับแผนการผลิตบัณฑิตตอสภามหาวิทยาลัย และจัดทํารางหลักสูตรเสนอที่ประชุม

ตอไป คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรเสร็จแลว และกําลังเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองหลักสูตรฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่  5  กุมภาพันธ  2553 นี้  เพ่ือใหการรองรับการ

เปดหลักสูตรและเปนไปตามมติที่ประชุม  คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอของปรับแผนการผลิตบัณฑิตและการรับ

นักศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2556 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2553 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2553 

การปรับแผนผลิตบัณฑิตและกําหนดจํานวนรับนักศึกษา จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดย

พิจารณาจากความพรอม ความจําเปน หรือความตองการของสังคมและประเทศ ความสอดคลองกับแผนหรือ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา หลักสูตรนี้มี

ความจําเปนตอการพัฒนาผูสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาครูวิทยาศาสตรของ

ประเทศและนโยบายของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ

ประเทศในการพัฒนาคุณภาพของประชากรทุกชนชั้น  สําหรับจํานวนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาจะตอง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เก่ียวกับจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร และสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งกองบริการ

การศึกษาและกองแผนงานไดรวมกันวิเคราะหแลว คณะวิทยาศาสตรมีความพรอมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

กลาวคือ มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ในแตละปและตลอดหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

5.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  
(หลักสูตรนานาชาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติ 
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2548 ดวยคณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  

1/2548  เม่ือวันที่  19  มีนาคม  2548  และการประชุมครั้งที่  2/2548  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม   2548  

เรียบรอยแลว นั้น  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงใหพิจารณาทบทวนและแกไขหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 โดย 
 

 
/เนื้อหาการแกไข... 



 33
 
เนื้อหาการแกไขเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งตองไมซ้ําซอนกันกับหลักสูตร

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  พรอมใหระบุ

คุณวุฒิอาจารยอาจารยประจําหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และใหเพ่ิมเติมหัวขอการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  การนี้  คณะบริหารศาสตร ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะขางตนแลว จึงเสนอขออนุมัติ

เปดหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.7 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  2/2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2553 วันเสารที่  27  

มีนาคม  2553  ณ   หองประชุมวารินชําราบ  ช้ัน  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 

ปดประชุมเวลา  14.45 น. 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


