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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  6/2553    

วันเสารที่  25  กันยายน   2553  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ช้ัน 6  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

……….…………………………………………………………………………………………………………….  
ผูเขารวมประชุม 
1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน       จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยกนก      วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.   ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

4.   รองศาสตราจารยปภัสวด ี     วีรกิตต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล     อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.   รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา    พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

7.  นายสุทธนินัท      ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.   นายโสภณ        สุภาพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9.  ศาสตราจารยอมร       จนัทรสมบรูณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. นางอรวรรณ       ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
11. ศาสตราจารยประกอบ           วิโรจนกูฏ  อธิการบด ี

12. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      นายนิกร        วีสเพ็ญ  ประเภทโดยตําแหนง 
13. ประธานสภาอาจารย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยสัมมนา       มูลสาร  ประเภทโดยตําแหนง 
14. คณบดคีณะเกษตรศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ       วฒันกูล  ประเภทผูบรหิาร 
15. คณบดคีณะเภสัชศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยนงนติย       ธีระวัฒนสขุ  ประเภทผูบรหิาร 
16. คณบดคีณะศลิปศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา       ซาฮีร  ประเภทผูบรหิาร 
17. รองศาสตราจารยเกรียงไกร       โชประการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
18. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ      เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
19. นางสิรินทิพย        บุญม ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
 

            /20. นางสภุาวณยี ... 
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20. นางสุภาวณีย       อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
21. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
      ผูชวยศาสตราจารยมนญู       ศรีรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
22. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน    รักษาการผูอํานวยการกองแผนงาน 
      นายธีระศักดิ ์        เขียงแสน       ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุมไมได 
1.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ     อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยบรรลือ     คงจันทร  คณบดีคณะนติิศาสตร 
3. รองศาสตราจารยธงชัย     วงศชัยสุวรรณ คณบดีคณะรฐัศาสตร 
4. นายขรรคเพชร      ชายทวีป  รองคณบดีฝายวางแผน พัฒนาและบริการวิชาการ 

คณะนติิศาสตร 
5. นางสาวศิริสุดา      แสนอิว  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร 
 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุมกลาว

เปดการประชมุ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม ดงันี้ 
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน คือ 

1.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน   วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

2.1     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
 

 
                                                                      /2.1.1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา … 
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2.1.1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน 

2.1.1.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 

3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553     
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยหมุนเวียน เปนเงิน 492,077,634.34 บาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน เปนเงิน 

1,963,571,866.87 บาท และมีหนี้สินโดยรวม เปนเงิน 91,333,459.77 บาท ซึ่งสัดสวนของทุนตอหนี้สิน 

เปน 25.89 เทา และสัดสวนของสินทรัพยตอหนี้สิน เปน 26.89 เทา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีรายไดทางบัญชีทั้ง

จากงบประมาณแผนดินและรายไดจากเงินรายได เปนเงิน 998,939,870.85 บาท โดยมีคาใชจายที่เกิดจาก

การดําเนินภารกิจดานตางๆ เปนเงิน 494,776,557.95 บาท หรือคิดเปนรอยละ 49.93 จึงมีรายไดสูงกวา

คาใชจายสุทธิ เปนเงิน 504,163,312.90 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ขอใหกองคลังตรวจสอบความถูกตอง  และลงนามรับรองโดย

ผูอํานวยการกองคลัง  และควรมีการวิเคราะหสรุปสถานการณทางการเงินใหชัดเจน  เห็น

ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย  โดยมอบ รองศาสตราจารย

ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ

การเงิน  โดยใหพิจารณาองคประกอบและหนาที่  เพี่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

2.1.1.2  ลูกหน้ีเงินยืมทดรองจายที่พนกําหนดสงใชคืนเกิน 1 ป งบประมาณ 

 ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุม

พิจารณารายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองจายที่พนกําหนดสงใชคืนเกิน 1 ป งบประมาณ ซึ่งหนวยตรวจสอบ

ภายในไดนําเสนอผลการตรวจสอบขอมูลลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกประเภท ให

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553 และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมอบหมายใหหนวยตรวจสอบภายใน นําผลการตรวจสอบดังกลาวเสนอ

เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้ที่คางชําระเปนระยะเวลานาน

ตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานลูกหน้ีเงินยืมทดรองจายฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประจํามหาวิทยาลัยเสนอ และใหขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ขอใหอธิการบดี (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ) แตงตั้งคณะทํางานซึ่ง

ประกอบดวยทีมบริหารชุดเดิม  เพื่อทําหนาที่ติดตามเงินยืมทําหนังสือถึงลูกหน้ีทุกราย 
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2. ขอใหผูตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดําเนินการตรวจสอบ

บัญชี และยืนยันความถูกตองของสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30  กันยายน 2553  เพื่อประกอบการสงมอบงานใหอธิการบดี
ทานใหม 

3. แกไขกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของซึง่ไดมีการกําหนดไวใหมีความถูกตองและไมขัดแยง

กับกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่ไดมกีารกําหนดไว 
 

2.1.1.3  แผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2554 ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 ไดมีมติในการพิจารณาจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 

2554 เห็นควรใหคณะผูบริหารชุดใหม เปนผูบริหารและดําเนินการตอไป 
จากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2534 หมวดที่ 2 วิธีการงบประมาณ ขอ 10 การจัดทํางบประมาณรายจายตามขอ 8 ใหใชวิธีการของการจัดทํา
งบประมาณแผนดินโดยอนุโลม ในกรณีที่มีเหตุจําเปนพิเศษที่ไมอาจใชวิธีการของการจัดทํางบประมาณ

แผนดินไดใหอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปนกรณีไป และจากพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณ มาตรา16 ระบุวา “ถาพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป

พลางกอนไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี” 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับ งาน/โครงการตางๆ ที่

ประสงคจะดําเนินการ ในชวงเวลากอนที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติ และเปนการดําเนินการตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 
หมวดที่ 2 วิธีการงบประมาณ ขอ 10 ที่กลาวขางตน จึงใครขออนุมัติการใชจายงบประมาณเงินประจําป 2553 
ไปพลางกอนที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายงบประมาณประจําป 2554 
 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการใชจายงบประมาณเงินประจําป 2553 ไปพลางกอน 

โดยกําหนดสัดสวนการใชงบประมาณที่จะใชงบประมาณไปพลางกอนในอัตรา 1 ใน 3 ของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 
                    /2.1.2 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาเชิงนโยบายอื่น ....  
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2.1.2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอื่น  

2.1.2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ/ควบคุม/ลดความเสี่ยงของงวดกอน  
 (งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552)     
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ/ควบคุม/ลด

ความเสี่ยงของงวดกอน (งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552) จากคณะ/หนวยงานตางๆ  เพ่ือติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  ณ 31 มีนาคม 2553 และจากการรายงานเพิ่มเติม ณ ปจจุบันของบาง

หนวยงาน 
ผลการรวบรวมขอมูล  พบวา  การดําเนินงานตามแผนระดับคณะ/หนวยงาน สวนใหญมีการจัดการ

ความเสี่ยงตามที่กําหนดในแผน  ในสถานะดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา รองลงมาคือ อยูระหวาง

การดําเนินการ  และยังมีความเสี่ยงอีกบางสวนที่ยังไมไดดําเนินการรวมทั้งยังไมไดรับรายงานจากหนวยงานที่

รับผิดชอบ  ในสวนการดําเนินงานตามแผนระดับมหาวิทยาลัย  พบวา  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย สวน

ใหญมีการจัดการความเสี่ยงตามที่กําหนดในแผน (รอยละ 98 ของความเสี่ยงในแผนทั้งหมด)  โดยความ

เส่ียงลําดับที่ 35  (รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจํา  ยังไมเปนไปตามเกณฑ) ยังไมมีการดําเนินการตามแผน  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 53 ไดเสนอใหโครงการ

จัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมพิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดในแผน  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ/ควบคุม/ลดความเสี่ยงของ

งวดกอนตามที่กองแผนงานเสนอ และขอใหมหาวิทยาลัย ทบทวนการดําเนินงานเก่ียวกับ

การประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและจัดทําเปน

เปนระเบียบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 

2.1.2.2 การทบทวนการเลือกกลุมสถาบันเพื่อการประเมินภายนอก รอบสาม  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวน

การเลือกกลุมสถาบันเพื่อการประเมินภายนอก รอบสาม ตามที่ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 

12 พฤศจิกายน  2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปน 4 กลุม 

คือระดับต่ํากวาปริญญา 1  กลุม (กลุม ก.) และระดับปริญญา 3 กลุม (กลุม ข. – ง.) ทั้งนี้ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. ไดเพ่ิมประเภทยอยภายใตกลุมสถาบัน

บางกลุม ทําใหกลุมสถาบันอุดมศึกษาแบงเปน 5 กลุม 
 

    /ในเบื้องตน สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 ... 
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ในเบื้องตน สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 ไดกําหนด
เปาหมายเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเขมแข็งโดยเลือกกลุมมหาวิทยาลัยอยูในกลุมสถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูง

ซึ่งตอมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกลุมสถาบัน เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

(พ.ศ. 2554 – 2558) เนื่องจากบางคณะวิชาอาจมีผลงานดานการวิจัยไมเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งเมื่อรับการ

ประเมินอาจสงผลตอการรับรองมาตรฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/25552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จึงมี

มติมอบใหงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานติดตามประสิทธิผลงาน ประสานกับสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. ถึงความชัดเจนในการดําเนินงาน เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย จึงไดประชุมรวมกับคณะทํางานประกันคุณภาพ 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 - 2552 ที่ผาน
มาเทียบกับ (ราง) มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม พบวา ผลงานวิจัยใน

บางคณะวิชาไมไดมาตรฐาน แมจะเรงดําเนินการในปการศึกษา 2554 - 2556 ซึ่งจะสงผลตอการรับรอง

มาตรฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีความเห็นวา กลุมสถาบันที่สอดคลองกับบริบท

ของมหาวิทยาลัย มี 2 กลุม คือ กลุม ข. สถานบันที่เนนระดับปริญญาตรี  และกลุม ค.2 สถานบันเฉพาะทาง 

ที่เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

8/2553  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553  ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเลือกกลุมสถาบันเพื่อการประเมินภายนอก รอบ

สาม คือ กลุม ค.2 สถานบันเฉพาะทาง ที่เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  
 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกกลุมสถาบันเพื่อการประเมินภายนอก รอบสามของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกลุม ข. สถานบันที่เนนระดับปริญญาตรี อยางไรก็ตาม 

มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนตัวบงช้ีตางๆ ที่ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เชน คุณวุฒอาจารย

และอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนตน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดวย 
 

2.1.2.3 แผนการพัฒนาคุณภาพคณะ/สํานัก/หนวยงานเทียบเทาที่มีผลการประเมินคุณภาพ 
ต่ํากวา 2 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการ
พัฒนาคุณภาพคณะ/สํานัก/หนวยงานเทียบเทาที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ํากวา 2 ซึ่งดําเนินการตามมติสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ

ที่ผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ต่ํากวา 2 คะแนน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย โดยคณะทํางานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553  

 
/โดยมอบหมายใหคณะทํางานติดตามและประเมินผล ... 
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โดยมอบหมายใหคณะทํางานติดตามและประเมินผล รวมกันหารือพิจารณาแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ รวมกับหนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพต่ํากวา 2 คะแนน ซึ่งประกอบดวย คณะนิติศาสตร 

คณะรัฐศาสตร วิทยาเขตมุกดาหาร และสํานักงานอธิการบดี ในวันที่  27  สิงหาคม 2553 โดยทั้ง 4 
หนวยงาน มีประเด็นปญหารวมกัน ดังนี้ 

1. การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปไมไดกําหนดกิจกรรมโครงการที่จะทําใหผลการดําเนินงาน 
   ไดคุณภาพ ตามเกณฑการประกันคุณภาพทั้งภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   (สกอ.)) และภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.))  
2. การสรางความรูความเขาใจในการถายทอดตัวบงช้ีและคาเปาหมายของแผนการดําเนินงานไปสู  
   การปฏิบัติของบุคลากร รวมทั้งไมมีความเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
   กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร 
3. การวิเคราะหแผนกลยุทธทางการเงินที่เหมาะสมตอการพัฒนาหนวยงาน 
4. การบริหารงานของหนวยงานในกํากับไมเปนไปตามขอบังคับของหนวยงานในกํากับ เชน บาง 
    คณะยังไมมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน หรือมี 
   คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร แตไมมีการประชุมคณะกรรมการดังกลาว 
5. แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวยังไมมีการกําหนดอยางชัดเจน   
   เพ่ือสงเสริมคุณภาพของบุคลากร ในเรื่องตางๆ เชน คุณวุฒิอาจารย การพัฒนาเพื่อเขาสู 
   ตําแหนงทางวิชาการ อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษา การดําเนินงานดานการวิจัย เปนตน 
5. การวิเคราะหการใชทรัพยากร ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือใช 
   รวมกันและสามารถประหยัดทรัพยากรได เชน อาคารสถานที่ คอมพิวเตอรและส่ือประกอบการ 
   เรียนการสอน 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ซึ่งที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทั้ง 4 หนวยงาน (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร คณะ

รัฐศาสตร วิทยาเขตมุกดาหาร และสํานักงานอธิการบดี ตามเสนอ และใหมหาวิทยาลัย

ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานทุก

รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
     1. กรณีวิทยาเขตมุกดาหาร ขอใหเรงประสานงานกับจังหวัดมุกดาหารในการมีสวนรวม 
         รับผิดชอบการดําเนินงาน และทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน 

               2. แสวงหาความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็งในการดําเนินงานดานตางๆ   
  ในการเปนตนแบบที่ดีในการดําเนินงาน รวมทั้งความรวมมือดานตางๆ เพื่อใหการ  
   ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 
 
 

                         /3. เรงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน … 
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3. เรงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการให 
    คําแนะนําในการดําเนินงาน โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะเปนทั้งการสรางแนว   
    ทางการปฏิบัติงานที่ดี และสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานแลว ยังจะสงผลใหสามารถ 
    ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพตอไป 

 

2.1.2.4 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา 2553 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนว

ทางการดําเนินการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา 2553 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ไดมีการทบทวนองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมทั้งพัฒนากระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปภายใตเ ง่ือนไขตางๆ ซึ่ง

ประกอบดวย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. 2543 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้ง การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมี

ประเด็นที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
1. จํานวนตัวบงช้ี (เนนกระบวนการที่กอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ) จากเดิม ในปการศึกษา 2550 –   

   2552  มีจํานวนตัวบงช้ีทั้งสิน 44 ตัวบงช้ี จําแนกเปนตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา 7 ตัวบงช้ี, ตัวบงช้ี  
   ดานกระบวนการ 21 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีดานผลผลิตหรือผลลัพธ 16 ตัวบงช้ี โดยในปการศึกษา   
   2553 ไดปรับเปลี่ยนเปน จํานวนตัวบงช้ีทั้งสิน 23 ตัวบงช้ี จําแนกเปนตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา 4   
   ตัวบงช้ี, ตัวบงช้ีดานกระบวนการ 18 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีดานผลผลิตหรือผลลัพธ 1 ตัวบงช้ีและตัว 
   บงช้ีตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา(สมศ.) ในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ  
2. เกณฑมาตรฐาน (เกณฑที่ใชประเมินกระบวนการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี) จากเดิม ในป  
   การศึกษา 2550 – 2552 เปน ขอ และ ระดับ โดยในปการศึกษา 2553 ไดปรับเปลี่ยนเปน ขอ 

3. เกณฑการประเมิน (คะแนน) จากเดิม ในปการศึกษา 2550 – 2552 เปน 1- 3 คะแนน โดยในป  
   การศึกษา 2553 ไดปรับเปลี่ยนเปน 1-5 ระดับ  
   คณะทํางานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553  เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามที่ 

สกอ. ไดกําหนดไววา “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ใชในการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยตอง

สามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะ 

ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยจัดทําเปนคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน พรอมทั้งมีระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศที่สามารถใชงานรวมกันไดทุกระดับ” โดยมีแนวทางการประกันคุณภาพ ดังตอไปนี้ 
 

 

                      /1.1กําหนดตัวบงช้ีที่ใชเปนเครื่องมือ … 
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1.1  กําหนดตัวบงช้ีที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาและประเมินคุณภาพการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.1.1 พิจารณาองคประกอบ ตัวบงช้ี และนํามากําหนดระดับการประเมิน โดยยึดตามคูมือ 
         การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
         (สกอ.) ฉบับเดือน กรกฎาคม 2553 
1.1.2  พิจารณาเพิ่มตัวบงช้ี คือ ตามนโยบายรัฐบาล และเตรียมความพรอมรับการประเมิน 
         คุณภาพภายนอก รอบสาม 

1.2  การกําหนดคาเปาหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสทิธิภาพและประโยชนสูงสุด และ 
      เปนไปเพื่อยกระดับคุณภาพ หลักการกําหนดคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย และคณะ/  
      หนวยงาน เทียบเทา สามารพิจารณาไดดังนี้ 

1.2.1 ตัวบงช้ีเพ่ือใชวัดกระบวนการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ) ดําเนินวงจร PDCA ดังนั้น คา  
        เปาหมายไมควรต่ํากวาคาคะแนะ ระดับที่ 4 

1.2.2 ตัวบงช้ีเพ่ือใชวัดผลผลิต (เชิงปริมาณ) พิจารณาผลงานยอนหลัง 3 ป ดังนั้น การตั้ง 
        คาเปาหมายควรกําหนดสูงกวาปที่ผานมา และ/หรือ คาเปาหมายควรกําหนดสูงกวา 
        คาเฉล่ียของผลงาน 

1.3  การประเมินคุณภาพภายใน กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังตอไปนี้ 
- ระดับภาควิชา     ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 
- ระดับคณะ/สํานัก    ภายในเดือนมิถุนายน  2554 
- ระดับมหาวิทยาลัย    ภายในเดือนสิงหาคม  2554 
- การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  ภายในเดือนกันยายน 2554 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา 

2553 ตามเสนอ 

 

2.2    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบคุคล 
2.2.1 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการพิจารณาเสนอชื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการ

พิจารณาเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยในวาระตอไป ตามที่วาระการดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล จะครบกําหนดใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 

/คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย … 
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คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยแจงใหคณะ/วิทยาลัย และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติ ตอคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 23 สิงหาคม 

2553 และคณะกรรมการสรรหา ในการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ไดพิจารณารายนามผู

ไดรับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติและมีมติใหทาบทาม ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล เพื่อดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน 

จันทรสกุล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน

วาระตอไป  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

ช่ือโดยเสนอ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระตอไป ทั้งน้ี ในการ 

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2.1 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีและการพิจารณาเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา 
มหาวิทยาลัย น้ัน ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ได 

มอบหมายใหศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
เปน ประธานที่ประชุม 

 

2.2.2 การพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามที่ วาระการดํารง
ตําแหนงอธิการบดีของศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ จะครบกําหนดในวันที่  30 กันยายน 2553 และ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม  ครั้งที่ 5/2553  ไดพิจารณาเสนอชื่อรองศาสตราจารยนงนิตย  
ธีระวัฒนสุข เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน

วาระตอไปนั้น 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งให นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 

ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2553 เปนตนไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ 
 
2.2.3 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณา 
 

    /เสนอชื่อ ... 
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เสนอชื่อ รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระตอไปนั้น 
เนื่องจาก รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข เปนผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร จึงมีผล

ใหตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตรวางลง ดังนั้น  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี

และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร ดัง 
  รายนามตอไปนี้ 
  1)  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน     ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2)  อธิการบดี       กรรมการ    
  3)  คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 
  4)  คณบดีคณะศิลปศาสตร      กรรมการ 
  5)  รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
 

2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดี

คณะเภสัชศาสตร เนื่องดวยในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข จะดํารงตําแหนง

รักษาราชการแทนอธิการบดีจึงมีผลใหตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตรวางลง  
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของคณะเภสัชศาสตรเปนไปดวยความเหมาะสมจึงขอเสนอที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ลาออก 
จากตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อไปปฏิบัติหนาที่รักษา

ราชการแทนอธิการบดี  และใหแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2553  ถึงจนกวาการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตรจะแลวเสร็จ 
 

2.2.5 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ดวยวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการของ นายบรรชา  บุดดาดี จะครบกําหนดในวันที่ 16 

ธันวาคม 2553 (คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549)  
 

       /ดังนั้น ... 
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ดังนั้น  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ

สํานัก และผูอํานวยการศูนย พ.ศ. 2540  
 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
  ดังรายนามตอไปนี้ 
  1)  อธิการบดี       ประธานกรรมการ    
  2)  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน     กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  4)  คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 
  5)  คณบดีคณะศิลปศาสตร      กรรมการ 
  6)  ประธานสภาอาจารย     กรรมการ 

 

2.2.6 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร 

ถอนเรื่อง 
 

2.2.7 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีคณะบรหิารศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดี 

คณะบริหารศาสตร ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2553 ไดอนุมัติแตงตั้งนายประวิทย  อนันตวราศิลป เปนรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร ตั้งแต

วันที่ 1  พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นั้น  
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารและการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตรเปนอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีคณะ

บริหารศาสตร 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตั้งนายประวิทย  อนันตวราศิลป รักษาราชการแทน 
   คณบดีคณะบริหารศาสตร ตอไปอีกเปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  

2553 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 
 

2.2.8 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9  

 

      /กันยายน 2553 ... 
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กันยายน 2553 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) 

จํานวน 3 ราย และไดผานเกณฑการประเมินทั้ง 3 ราย ซึ่งการพิจารณานั้น เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว จึงมี

มติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ 

 

2.2.9 การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจําปการศึกษา 2552 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบลของ

มหาวิทยาลัย ประจําป 2552 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล

รัตโนบล ประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการ

ประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 โดยมีรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
1. พลโทดวงใจ พิจิด เปนผูสมควรไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณา

การศาสตร ตามหลักเกณฑแนวทางที่ 2 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการให

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 8 ...บุคคลที่นายกยองของมิตรประเทศ  เพ่ือเปนการสราง

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 
2. นายชวน ศิรินันทพร เปนผูสมควรไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑแนวทางที่ 1 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 6.2 และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    เร่ืองการพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2549 ขอ 2.1  

    ผูที่ประสบความสําเร็จในศาสตรที่อางอิงได และมีวัตรปฏิบัติตามศาสตรนั้น โดยทําคุณประโยชน 
             ใหกับทองถ่ินหรือประเทศชาติ 

3. นายอดิเรก ศรีประทักษ เปนผูสมควรไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา

เกษตรศาสตร ตามหลักเกณฑแนวทางที่ 1 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ

ใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 6.2 และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการ

พิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ลงวันที่  7 กันยายน 2549 ขอ 2.2 ผูที่ใช

ศาสตรประยุกตในอาชีพสวนตัวและทํางานจนเปนที่ประจักษวาเปนประโยชนตอสวนรวม 

มหาวิทยาลัย หรือองคกรตาง ๆ  

 
 /รายชื่อผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล ...  
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 รายชื่อผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย ดร.เอลิวิโอ โบโนลโล 
2. ศาสตราจารย ดร.พัทยา  สายห ู
3. ศาสตราจารย ดร.เจตนา นาควัชระ 

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ ทั้งน้ี ในการจัดพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล 
  รัตโนบล ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม และจัด ณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

2.2.10  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ 
    ประจําปการศึกษา 2552 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2552 ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547  ขอ 56.6 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับ

การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา หรือเคยไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาใดจะไมไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ

เกียรตินิยม ยกเวนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล ดังนั้น งานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาขออนุมัติ

ปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 11 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี้  
1. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 10 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 

1.1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร   จํานวน  10 คน 
 

2. คณะศิลปศาสตร จํานวน  1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาภาษาจีน   จํานวน   1 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ตามรายชื่อที่

แนบมาพรอมนี้ 

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

 

 

 

 

  /2.2.11  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จ … 



15 
 

2.2.11   การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2552  
  (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวย งานทะเบียนนักศึกษา

และประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

ประจําปการศึกษา 2552 โดยมีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี้  

 

1. คณะเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน   1 คน 

2. คณะบริหารศาสตร จํานวน  2 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาการจัดการการตลาด  จํานวน   2 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตามรายชื่อที่แนบ

มาพรอมนี้ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

2.2.12 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)  

ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 136 คน โดย

จําแนกตามคณะได ดังนี้  

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 23 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง)  จํานวน  23 คน 

2. คณะบริหารศาสตร จํานวน 77 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง)   จํานวน  77 คน 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 28 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
3.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง)  จํานวน  28 คน 

4. วิทยาเขตมุกดาหาร จํานวน  8 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง)  จํานวน   7 คน 
4.2 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง)   จํานวน   1 คน 

 

 

        /โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบ ... 
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โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตามรายชื่อที่แนบ

มาพรอมนี้ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

2.2.13  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552  

 (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,793 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี้  

  

 1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 232 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาเคมี      จํานวน  38 คน 
1.2 สาขาวิชาจุลชีวิทยา     จํานวน  41 คน 
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  46 คน 
1.4 สาขาวิชาฟสิกส      จํานวน  11 คน 
1.5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน  40 คน 
1.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     

- วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม    จํานวน  26 คน 
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จํานวน  30 คน 

2. คณะเกษตรศาสตร จํานวน 135 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน  53 คน 
2.2 สาขาวิชาประมง      จํานวน  12 คน 
2.3 สาขาวิชาพืชไร      จํานวน  25 คน 
2.4 สาขาวิชาพืชสวน     จํานวน  16 คน 
2.5 สาขาวิชาสัตวศาสตร     จํานวน  29 คน 

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 236 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จํานวน  41 คน 
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน  59 คน 
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา     จํานวน  36 คน 
3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จํานวน  27 คน 
3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน  73 คน 
 

/4. คณะศิลปศาสตร ... 
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 4. คณะศิลปศาสตร จํานวน 236 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
4.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว     จํานวน  46 คน 
4.2 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    จํานวน  53 คน 
4.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร     จํานวน  11 คน 
4.4 สาขาวิชาภาษาจีน     จํานวน  18 คน 
4.5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน     จํานวน  29 คน 
4.6 สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร   จํานวน  22 คน 
4.7 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   จํานวน    8 คน 
4.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  38 คน 
4.9 สาขาวิชาศิลปะการแสดง     จํานวน    1 คน 

 5. คณะเภสชัศาสตร จํานวน 108 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
5.1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร เฉพาะทางเภสัชภัณฑ  จํานวน  23 คน 
5.2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ  จํานวน  85 คน 

6. คณะบริหารศาสตร จํานวน 427 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
6.1 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร      จํานวน  80 คน 

6.2 สาขาวิชาการจัดการการตลาด     จํานวน  77 คน 

6.3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     จํานวน  89 คน 

6.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ     จํานวน  39 คน 

6.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   จํานวน    7 คน 

6.6 สาขาวิชาการบัญชี     จํานวน  92 คน 

6.7 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน  43 คน 

 7. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 49 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
7.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

- วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม  จํานวน  11 คน 
- วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน    จํานวน  12 คน 
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จํานวน  26 คน 

 8. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 14 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
8.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ       จํานวน  14 คน 

 9. คณะนิติศาสตร จํานวน 119 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
9.1 สาขาวิชานิติศาสตร         จํานวน        119 คน 

10. คณะรัฐศาสตร จํานวน 247 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
10.1 สาขาวิชาการปกครอง     จํานวน        120 คน 
10.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการบริหารองคกร จํานวน          58 คน 

10.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน จํานวน          69 คน 

 

        /โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบ ... 
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โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตามรายชื่อที่แนบ

มาพรอมนี้ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  
 

2.2.14  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน โดยจําแนก

ตามคณะได ดังนี้  
  

1. คณะศิลปศาสตร จํานวน 1คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน  1 คน 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตาม

รายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

2.2.15 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2552  

(ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 86 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี้  

  

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 30 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาเคมี      จํานวน   1 คน 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  10 คน 
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม    จํานวน   1 คน 
1.4 สาขาวิชาฟสิกส      จํานวน   5 คน 
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา    จํานวน  13 คน 
 

       /2. คณะเกษตรศาสตร ... 
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2. คณะเกษตรศาสตร จํานวน 13 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร     จํานวน   3 คน 
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร   จํานวน  10 คน 

 และการพัฒนาชนบท 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร จาํนวน 9 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน   3 คน 
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จํานวน   1 คน 
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม    จํานวน   3 คน 
3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน   2 คน 

4. คณะศิลปศาสตร จํานวน 16 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
4.1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน   7 คน 
4.2 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    จํานวน   3 คน 
4.3 สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา   จํานวน   6 คน 

5. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
5.1 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร   จํานวน   1 คน 

6. คณะบริหารศาสตร จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
6.1 สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน   1 คน 

6.2 สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร     จํานวน   1 คน 

7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดงัน้ี 
7.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ       จํานวน   1 คน 

8. คณะรัฐศาสตร จํานวน 14 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
8.1 สาขาวิชาการปกครอง     จํานวน   3 คน 
8.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  11 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตามรายชื่อที่แนบ

มาพรอมนี้ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

2.2.16 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2552  

(ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียนนักศึกษา

และประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                             /ประจําปการศึกษา 2552 ... 



20 
 

ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 5 คน โดยจําแนกตามคณะได 

ดังนี้  

  

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
1.1 สาขาวิชาฟสิกส      จํานวน   1 คน 

2. คณะบริหารศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร       จํานวน   1 คน 

3. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดงัน้ี 
3.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ       จํานวน   2 คน 

4. คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวชิา ดังน้ี 
4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน   1 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ตามรายชื่อที่แนบ

มาพรอมนี้ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  
 

2.3    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร   จํานวน หลักสูตร   

(ไมมี) 
 

2.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   จํานวน 8  หลักสูตร   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

 1. สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร   

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553 
1.2 หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
1.4 หลักสูตรวิชาโทการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553 
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553 
 

 /1.7 หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร ... 
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1.7 หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  
 

2.3.3 การขออนุมัติปดหลักสูตร  จํานวน 4 หลักสูตร   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

ขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

 1. สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร   

1.1 หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2548 
2. สังกัดคณะบริหารศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร   

2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
3. สังกัดคณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร   

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2548 
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2549 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  

 

2.4    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
2.4.1 คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข ที่ 3/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

(ดานเอกสารประกอบการประชุมเก็บที่ฝายผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัย 

 

/2.4.2 การพิจารณากรณี ... 
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2.4.2 การพิจารณากรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารพนจากตําแหนงกอนครบ 

วาระไมเกินเกาสิบวัน   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ กรณี รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ซึ่งไดรับการพิจารณาเสนอชื่อ เพ่ือ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระตอไปตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามมติที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2553 
เนื่องจาก  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูบริหาร จึงมีผลทําใหพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนครบวาระ (ครบวาระการดํารงตําแหนง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) และความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2553  กําหนดไวดังนี้  “ใน
กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการเลือกซอมเพื่อใหได

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง” 
 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาตามความในวรรคทายแหงมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ที่กําหนดไววา  “ในกรณีที่กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือกตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงกอนครบ 
วาระไมเกินเกาสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทน 
ตําแหนงที่วางก็ได” จึงมีมติไมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทนตําแหนงที่วางลง  
โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารที่เหลืออยู ปฏิบตัิหนาที่ตอไปจนครบ 
วาระการดํารงตําแหนง และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูบริหาร ชุดใหมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2553 ใน 
คราวเดียวกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2553  วันเสารที่ 31 

กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 วันเสารที่ 31 

กรกฎาคม 2553 โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
 

      /ขอความเดิม ... 
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ขอความเดิม       แกไขเปน  

หนาที่ 12 บรรทัดที่ 21 - 22 
1.  ที่ประชุมอนุมัติตามจํานวนเงินและ

ระยะเวลาที่เสนอเปนกรณีพิเศษแตมิได

อนุมัติหลักเกณฑวิธีการพิจารณาเงื่อนไข

การไดมาของจํานวนเงินที่อนุมัติ 

1. ที่ประชุมอนุมัติตามจํานวนเงินและ

ระยะเวลาที่เสนอเปนกรณีพิเศษแตมิได

อนุมัติหลักเกณฑวิธีการพิจารณาเงื่อนไข

การไดมาของจํานวนเงินที่อนุมัติ  เน่ืองจาก  

ค าตอบแทนที่ กํ า หนดขึ้ นต ามความ

เหมาะสมกับการดําเนินงานในระยะเวลา

ของการจัดตั้ งคณะ   ทั้ ง น้ี  ขอใหคณะ

พยาบาลศาสตรช้ีแจงทําความเขาใจกับ

อาจารยทั้ง 4 ทาน  ที่เสนอคํารองทุกขไว  

และขอใหอาจารยทั้ง 4 ทาน ถอนคํารอง

ทุกขจากหนวยงานตางๆ ที่ไดรองทุกขไว 
          ขอความเดิม 

หนาที่ 20 บรรทัดที่ 20 - 31  

แกไขเปน 

เอกสารเพิ่มเติม เอกสารหนาที่ 7 บรรทัดที ่

30 – 34  เอกสารหนาที่ 8 บรรทัดที่ 1 – 
9 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) เพื่อใหมีความชัดเจนในการเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมตอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

เอกสารเพิ่มเติม โดยมีขอเสนอใหพิจารณา

วา การเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้ งที่ 

4/2553  ไมเปนไปตามขอบังคับ

มห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ านี  ว า ด ว ย 

คณะกรรมการบริ ห า รมหาวิ ทยาลั ย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2543 และเห็นควรให

กองแผนงานถอนเรื่องดังกลาวออกจาก

ระเบียบวาระการประชุมในครั้งน้ัน 
     ดังน้ัน นางอรวรรณ  ชยางกูร จึงขอมติ

ที่ประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุม ในประเด็นตอไปนี้ 

ดังน้ัน นางอรวรรณ  ชยางกูร จึงขอใหที่

ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นควรใหถอนระเบียบวาระการ

ประชุมดังกลาว เพื่อนํากลับไป

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน

ตอไป 

1. ควรให ถอนระ เบี ยบวาระการ

ประชุมดังกลาว เพื่อนํากลับไป

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน

ตอไปหรือไม 

2. จากการเสนอความเห็นของนิติกร

ที่เสนออธิการบดี ซึ่งอธิการบดี

เ ห็ น ช อ บ ต า ม เ ส น อ นั้ น 

2. คณะกรรมการดานการเงินและ

งบประมาณ ควรยุติการดําเนินการ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
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คณะกรรมการดานการเงินและ

งบประมาณ ควรยุติการดําเนินการ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

4/2553  และใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนให

เรียบรอยกอนการเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

4/2553 ที่ใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาเรื่องดังกลาวหรือไม 

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติให

ถอน เ รื่ อ งตาม เสนอและ ให

ดํ า เ นินการตามขั้นตอนกอน

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหถอน

เร่ืองตามเสนอ และใหดําเนินการ

ตามขั้นตอนกอนเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ตอไป  รวมทั้งใหคณะกรรมการ

ดานการเงินและงบประมาณ ยุติ

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า มมติ ส ภ า

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง  

4.1 เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 
(ไมมี) 

 
4.2 เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
4.2.1 พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและอนุมัติให

ตออายุราชการป พ.ศ. 2553   
 

ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ ขอถอนเรื่องดังกลาวออกจากระเบียบวาระการประชุม 
 

4.2.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารสวนงานภายในที่มีสถานะ

เทียบเทาคณะ พ.ศ. ....   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การ

บริหารสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 

3/2553 ในวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาดวย การบริหารสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ 
 
 

  /การบริหารสวนงานภายใน ... 
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 การบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2533 เพ่ือใชบริหารและดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นั้น 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว ตามมติสภามหาวิทยาลัยและบทบัญญัติตาม

มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2550 และมาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2533 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง

ที่ 8/2553 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบใหนายนิกร  วีสเพ็ญ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง ปรับปรุง แกไข (ราง) ขอ

บังคับฯ ดังกลาว และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

4.2.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี 
และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ....   
มติ  ที่ประชุมใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.2.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย พ.ศ. ....   
มติ  ที่ประชุมใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.3.1 รายงานสรุปการสงรายงานการใชจายเงินในระบบ 3 มิติ ของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มติ  ที่ประชุมใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.3.2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานสถานการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 รอบ 10 เดือน   
มติ  ที่ประชุมใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  

5.1 รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปงบประมาณ  2552 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
           /5.2 การขอลาออกจากตําแหนง ... 
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5.2 การขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 การจัดงานเกษตรอีสานใตประจําป 2553 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 หนังสือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ (Booklet) 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปดประชุมเวลา  15.40 น. 
 
    .....................................................    …………………………………………. 
         (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)            (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน         รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 

               ผูชวยเลขานุการ                       กรรมการและเลขานุการ 
          ผูจดรายงานการประชุม                            ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


