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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่   4/2552 
วันเสารที่  30  พฤษภาคม  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร  

 
ผูที่มาประชุม 

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

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  

13.  คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
14. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 
15. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
16.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

17.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
18.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา  
19.  นางกัญญา     จึงวิมุติพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                              ประเภทคณาจารยประจํา 
 

/20.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ... 
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20.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
 

ผูที่มาประชุมไมได

 1. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 3. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
                       

ผูเขารวมประชุม 
 1.  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ      ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทศิ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

 3.  นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร   
 4.  นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6  

 

เปดการประชุมเวลา   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. ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2. นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
       

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2  การจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 

กําหนดการจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นอกรอบ) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เพ่ือพิจารณา

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้ เพ่ือกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินงานอยางมีทิศทาง พรอมทั้งการกําหนดแนวทางเพื่อทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปอยางเหมาะสมตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   
 
 

 
/1.1.3  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย… 
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1.1.3  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2552  มีมติ  

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกรรมการลําดับที่  5  มอบหมายผูชวย

ศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  ดําเนินการทาบทามแลวเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลง

นามแตงตั้งตอไปนั้น  บัดนี้ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นและไดลงนามแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวเรียบรอยแลว 

ตั้งแตวันที่  30  พฤษภาคม  2552 เปนตนไป  โดยมีรายนามดังตอไปนี้  
1. ศาสตราจารยอมร      จันทรสมบูรณ   ประธาน 
2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยศิลปพร     ศรีจั่นเพชร   กรรมการ 

5. นางปนัดดา      ฤทธิชู     เลขานุการ 

6. นางอัมพร      ยิ่งยงวงศสกุล   ผูชวยเลขานุการ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.1.4   การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ

เร่ือง การลาออกจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ดวยนายแพทยนิรันดร พิทักษวชัระ  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาใหดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 256 ประกอบมาตรา 207 (2) กําหนด

วา ผูไดรับความเห็นชอบใหดํารงตาํแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชน จะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดก็ตอเมื่อลาออกจากการเปน

กรรมการหรือท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐ ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ ฝาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการยืนยันแจงการลาออกไปยังเลขาธิการวุฒิสภาเรียบรอยแลว   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
2.1.1 การพิจารณาวิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2553  

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2553 เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2553 เปนไปดวยความเรียบรอยและตามมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งท่ี  3/2552  เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2552  ไดเห็นชอบการนําเสนอ

วิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553  ดังนี้ 
 
 

/การรับนักศกึษาเขาศึกษามี 2 วิธี... 
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 การรับนักศึกษาเขาศึกษามี 2 วิธี คือ วิธีรับผานสวนกลาง (Admissions) วิธีรับตรงและวิธีรับตามโควตา 

1. วิธีการรับผานสวนกลาง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจากองคประกอบที่  
     ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และสํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  โดยกําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 40 

 2. วิธีรับตรงและรับตามโควตา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการคัดเลอืกโดยมหาวิทยาลัย 
กําหนดโดยกําหนดสัดสวนประมาณ รอยละ 60  โดยแบงเปนประเภท

ยอยตอไปนี้ 

 2.1  วิธีรับตรงแบงตามพื้นที่   
 การสอบคดัเลือกบุคคลเขาศกึษาจากพื้นทีต่างๆ ไดแกพ้ืนที่เปาหมายใหบริการในภาคอีสาน  10  จังหวัด  

ไดแก  จังหวดัอุบลราชธาน ียโสธร รอยเอ็ด  ศรีสะเกษ  อํานาจเจรญิ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย สุรินทร   
พ้ืนที่ 19 จังหวัดภาคอีสาน และพ้ืนที่ภาคอื่น โดยกําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 45-50  วิธีคัดเลือกจะดําเนนิการ

โดยใชองคประกอบจากคะแนน GPAX,GAT,PATหรืออ่ืนๆ โดยมีสัดสวนหรือคาน้ําหนักคะแนนตามที่มหาวทิยาลัย

กําหนด 

 2.2 วิธีรับตามโควตา  
 เปนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของ

คณะวิชา มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเปนโควตาประเภทตางๆ ไดแก  โอลิมปกวิชาการ  โครงการเรียน

ลวงหนา ทุนชางเผือก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร ทุนชายแดนภาคใต กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม โครงการเฉพาะกิจโครงการ

มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC)  และโครงการพิเศษ  ในสัดสวนประมาณรอยละ 10-15 วิธี คัดเลือกจะ

เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      

 ทั้งนี้  จาํนวนรับบุคคลเขาศกึษาในปการศกึษา 2553  จาํนวน  4,650  คน ที่กําหนดไวในแผนการผลิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว ยังไมรวมจํานวนรับตามโควตา โอลิมปกวิชาการ โครงการเรียนลวงหนา ทุน

ชางเผือก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร ทุนเรียนดีคณติศาสตร ทุนชายแดนภาคใต กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โครงการโรงเรียน

มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC)  จํานวนรวมประมาณรอยละ  5  (250 คน) ของจาํนวนรับทั้งหมด  ดงันั้น 

จํานวนรบัทั้งหมด ประมาณ  4,900  คน   ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจํานวนการรับ

นักศึกษาในปการศึกษา  2553  ซึ่งจากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจํานวน  4,650  คน เปน  4,900  คน 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังน้ี 
1. วิธีการรับ แผนการรับและปริมาณการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 – 2555    
    อนุมัติตามที่เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2552 วันเสารที่ 28  มีนาคม    
    2552  ทั้งน้ี จํานวนการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2553  กําหนดจํานวนรับ  4,650  คน  
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2. มอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัย  คณบดีทุกคณะรวมประชุมเพื่อพิจารณาวิเคราะห 
    แผนการรับและเกณฑการรับนักศึกษา โดยใหคํานึงถึงคุณภาพนักศึกษามากกวาปริมาณการ 
    เขาศึกษา ซึ่งจะชวยใหปญหาการตกออกของนักศึกษาลดลง พรอมทั้งกําหนดใหมีการทํา 
    วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือศึกษาจํานวนนักศึกษาตกออกของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี แตละคณะควร 
    จะตองพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษาใหมีความเหมาะสมโดยพิจารณาสาขาวิชาที่มีงาน 
    รองรับเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรายงานจํานวนการตกออกของ 
    นักศึกษาใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหาร 
    มหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป   

  4. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนโครงการตางๆ ที่สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับ 
    นักศึกษา เพื่อลดปญหาการตกออกของนักศึกษา เชน โครงการเรียนลวงหนา โครงการรัก 
    เกษตร โครงการที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการพิเศษตางๆ ซึ่งสัดสวนการรับนักศึกษา 
    จากโครงการเหลาน้ีควรเพิ่มจํานวนสูงขึ้น 
5. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําหลักสูตรหรือจัดตั้งคณะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เชน  
    หลักสูตรพยาบาล หลักสูตรผูชวยพยาบาล การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เพื่อรองรับ 
    การขยายตัวของสถานีอนามัยของชุมชน ตําบล การเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาใน    
    สาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน เชน เภสัชกร วิศวกร รวมถึงคณะ 
    เกษตรศาสตรที่ควรขยายการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเกษตรกาวหนาเพื่อการพัฒนา 
    ไปสูการเปนเกษตรกรที่มีความรูในดานเทคโนโลยี อันจะมีผลดีตอการพัฒนาชุมชน  
    ทองถิ่นตอไป 

6. ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและวางแผนระบบตางๆ เพื่อเอื้อและสอดคลองกับการจัดการ 
    เรียนการสอน การใชชีวิตของนักศึกษา อาคาร สถานที่และสวัสดิการตางๆ ที่มีผลทําให    
    เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย การสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และรุนนอง   
    การจัดทํากระบวนการชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ เชน การพบอาจารยที่ปรึกษา การ 
    ใหทุนการศึกษา  การใหยกยองชมเชยกับผลงานของนักศึกษา เปนตน 
 7. การปรับยอดการรับนักศึกษาในแตละสาขาวิชาหรือหลักสูตรสามารถทําไดโดยไมใหกระทบ 
    ยอดการรับรวมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว  

 

2.1.2 การพิจารณารับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรับ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา 2553  เปนไปดวยความเรียบรอย และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552   เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552  ไดเห็นชอบการนําเสนอวิธีการรับบุคคล

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี ้

 
 
 

/1. วิธีการรับนักศึกษา… 
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1. วิธีการรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการโดยตรงผานเฉพาะที่

คณะที่เปดรับนักศึกษา  และมีวิธีดําเนินการเชนเดียวกัน คือคณะจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  ในทุกภาคการศึกษาท่ีเปดรับสมัคร  (แตละหลักสูตรอาจมีการกําหนดการเปดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ตางกัน และบางหลักสูตรเปดรับนักศึกษาตลอดปการศึกษา) มีการ

ประชาสัมพันธทางเว็บไซตส่ือโฆษณา แจงประกาศรับสมัครไปยังหนวยงานตางๆ  
2.  คุณสมบตัิของผูมีสิทธิส์มัครเขาศึกษา   ประกอบดวย 

1)  คุณสมบตัทิั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ 
    2)  คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาในแตละหลักสูตรที่กําหนดโดยคณะวิชา เชน มี 
         ประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มีผลการ 

สอบภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน TOEFL 500, IELT 5.0 (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร     
ดุษฎีบัณฑิต) เปนตน 

 

3.  วิธีการคัดเลือกผูเขาศกึษา 
คณะจะดําเนินการแตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา มี

องคประกอบ  คือ อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และอาจมีบางคณะที่มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย ในเบื้องตนการคัดเลือกจะ

พิจารณาจากคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาซึ่งตองมีคุณสมบัติโดยทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร

กําหนด จากนั้นจึงทําการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
1)  การสอบขอเขียน  และ/หรือ 

2)  การสอบสัมภาษณ  (ทุกหลักสูตรใชการสอบสัมภาษณรวมเปนวิธีการคัดเลือก โดยหลักสูตร 
หรือสาขาวิชาใดที่ใชการสอบขอเขียนจะพิจารณาคะแนนการสอบขอเขียนประกอบการ

สัมภาษณสวนสาขาวิชาที่มีการสัมภาษณอยางเดียวจะพิจารณาจากผลการเรียน ความรูทาง

วิชาการทัศนคติเก่ียวกับสาขาวิชา หัวขอการวิจัยที่สนใจ เปนตน)  และ/หรือ 

3)  การสอบหัวขอวิทยานิพนธ (thesis proposal)  โดยนักศึกษาตองจัดทําเอกสารรางหัวขอ 
      วิทยานิพนธ  ซึ่งประกอบดวย หัวขอในการทําวิทยานิพนธพรอมคําอธิบาย ซึ่งมีเนื้อหาคือ  
     ปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ทั้งนี้ จํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2553  จะเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
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2.1.3 การกําหนดภาระงาน  (TOR)  ของตําแหนงคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  ประธานสภาอาจารย   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การกําหนดภาระงาน (TOR)  ของตําแหนงคณบดี ตามที่สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในการประชุม คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ  2552 ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา

คณบดีพิจารณาการกําหนดภาระงาน (TOR) ของตําแหนงคณบดี  นั้น 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดี  ไดพิจารณาการกําหนดภาระงาน (TOR) ของตําแหนงคณบดีตามภารกจิในการ
บริหารงานของคณะ  ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสิทธิ์เสนอชื่อเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี  เพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดภาระงาน (TOR) ของตําแหนงคณบดี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  

- TOR คณบดี ครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญ 
- TOR คณบดีคณะรัฐศาสตร 
- TOR คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
- TOR คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
- TOR คณบดีคณะนิติศาสตร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 
 1. ขอใหแจงเวียนขอกําหนดภาระงานของคณบดีทุกคณะใหบคุลากรไดรับทราบ 
 2. ขอใหใชขอกําหนดภาระงานดังกลาว เปนเกณฑในการสรรหาคณบดีแตละคณะในคราว 

    ตอไป  
3. ขอใหการกําหนดวิสัยทัศนของคณะสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

 

2.1.4 การกําหนดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การกําหนดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามคําส่ังที่ 7/2550 ซึ่งไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยฯ เปนที่เรียบรอยแลว  ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (ชุดใหม) ใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว ขณะนี้ไดเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัย 

ลงนามในประกาศแตงตั้ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  คณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) พ.ศ. 2551  ขอ 7  กําหนดไววา  ใหมีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยปละ  4  ครั้ง   องคประชุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกําหนด    วรรคสอง 
 
 

/กําหนดไววา… 
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กําหนดไววา ใหมีการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  ฝาย

เลขานุการจึงเสนอตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  3/2552  เมื่อวันที่  7 เมษายน 2552  เพ่ือทราบแลว  

วาจะนําเร่ืองดังกลาวเขาสูวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  แลวจักไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
  

 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
2.2.1 พิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายสุภชัย หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยวาระการดาํรงตําแหนงประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

ของ ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2552   

 ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการอุทธรณและรองทุกข พ.ศ. 2548  ขอ 5(1) 

กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกข  ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธานคนใหม ใหประธานคนเดิมปฏิบัติ

หนาที่ไปกอน จนกวาจะไดแตงตั้งประธานใหม 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  เปนประธานกรรมการ 
อุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

2.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําส่ัง

สภามหาวิทยาลัยที่  1/2550  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดดังกลาว

ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552  ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.17/ว.354 ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2551 ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือแจงคณะ/หนวยงานให

เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ขอ 8 และตามบันทึก

ขอความที่ ศธ 0529.17/016 ลงวันที่  19  มกราคม  2552  ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ไดรวบรวมรายชื่อและนําเรียนอธิการบดีและเสนอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 

3 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2552  วัน

เสารที่ 28 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบใหสภาอาจารยและคณะที่ยังมิไดเสนอรายชื่อนําเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร 
 
 

/ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมฯ... 
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ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมฯ ดําเนินการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เมื่อ

วันอังคารที่ 12  พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนประธาน

และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตอไป  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2357 ขอ 5 (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

จาก ขอ ค  นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนกรรมการโดยตําแหนง นั้น  ฝายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแกไขคําวา สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน  สมาคม

ศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ จักไดแจงหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดทําแกไขรางขอบังคับ

ดังกลาวใหถูกตองตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามเสนอ โดยแตงตั้ง  
นายนิกร วีสเพ็ญ  เปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2357 ขอ  
5,ขอ 2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก  ขอ ค  นายกสมาคมนักศึกษา 
เกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนกรรมการโดยตําแหนง น้ัน เน่ืองจาก มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ยังมิไดจัดตั้งสมาคมศิษยเกา ดังน้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอใหงานกิจการ 
นักศึกษาดําเนินการจัดตั้งสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยขอใหรายงานผลการ 
ดําเนินการจัดตั้งฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป  ทั้งน้ี ขอใหมีการทบทวน 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับกรรมการสงเสริมฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 
ในปจจุบัน   

  

2.2.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  9/2551  

วันเสารที่  22  พฤศจิกายน  2551   มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา

มหาวิทยาลัยแลวนั้น  เนื่องจากศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ ไดรับการสรรหาใหเปนกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดวากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองไมเปน

กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

 ดังนั้น ศาสตราจารยอมรา  พงศาพิชญ จึงขออนุมัติลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหถูกตองตามขอกําหนดขางตน 
 ทั้งนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยไดแนบรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปน

กรรมการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยตอไป 
    

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งศาสตราจารยปยนาถ  บุญนาค เปนกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยกลุมสาขาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 
 

2.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตรดวยวาระการ

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล  จะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 

2552  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย  

พ.ศ. 2551  ขอ 5  กําหนดไววา  “ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดี  เหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน...ฯลฯ...  
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการสรรหาคณบดี...”    ประกอบดวย 

 

 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้หนึ่งคน เปนประธาน 
 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตาํแหนง อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ซึ่งสภา 
         มหาวิทยาลัยแตงตั้งหนึง่คน เปนกรรมการ 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตาํแหนงคณบดี ที่ไมใชคณะนัน้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
              แตงตั้งสองคน เปนกรรมการ 

4) ประธานสภาอาจารย เปนกรรมการ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารยยุวัฒน   วุฒิเมธี  ประธาน 
 2. อธิการบดี     กรรมการ 

3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 

 4. คณบดีคณะศิลปศาสตร   กรรมการ 
 5. ประธานสภาอาจารย    กรรมการและเลขานุการ 

 

 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
2.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิทยาศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิทยาศาสตร ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2551 เมื่อวันที่  

20 กุมภาพันธ  2552 ไดมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความจําเปน

และความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตร และกระบวนการดําเนินงาน 

จํานวน  1  เร่ือง ดังนี้ 
 
 

/1. การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต... 
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  1. การขออนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552   สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

         

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกครั้ง  กอนเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2551   

เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ  2552 ไดมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตร และกระบวนการ

ดําเนินงาน จํานวน  1  เร่ือง ดังนี ้

1.  การขออนมุัติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 
 

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกครั้ง  กอนเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

2.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ ์รองอธิการบดฝีายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัตหิลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2551   เม่ือวันที่  

20 กุมภาพันธ  2552 ไดมมีติอนุมตัิการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาแนวคดิ หลักการ ความสําคัญ ความจําเปน

และความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตร และกระบวนการดําเนินงาน 

จํานวน  1  เร่ือง ดังนี ้
 

/1.  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต... 
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1.  การขออนมุัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
     หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 
 

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ

ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกครั้ง กอนเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
         

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  สังกัดคณะรัฐศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  สังกัดคณะรัฐศาสตร ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2548   เม่ือวันที่  19 มีนาคม  2548  ไดมีมติอนุมัติเปดหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ความละเอียดทราบแลว นั้น ปจจุบันหลักสูตรดังกลาว 

มีนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป 2549 จํานวน  25  คน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  12  คน  และมีมหาบัณฑิตที่

คาดวาจะสําเร็จการศึกษาและเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปการศึกษา  2551 (ยังไมทราบจํานวนที่แนนอน)  

แตหลักสูตรดังกลาวยังไมไดรับการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ทั้งนี้ ตามหลักการดําเนินการขออนุมัติเปดหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยจักตองดําเนินการแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายใน  30  วัน นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตร  แตเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไม

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548   ซึ่งกอนหนานั้น  งานพัฒนาหลักสูตร  ไดทํา

บันทึกขอความแจงใหคณะรัฐศาสตรแกไขแลว  จํานวน 3 ครั้ง แตคณะรัฐศาสตรยังไมดําเนินแกไขเนื่องจากมีปญหา

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเพียงพอ  ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการทําสัญญาจาง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และหากคณะรัฐศาสตรดําเนินการทําสัญญาจางอาจารยเรียบรอยแลว  งานพัฒนา

หลักสูตร  จะเรงดําเนินการจัดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความ

เห็นชอบหลักสูตรตอไป 
      

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะรฐัศาสตรดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเรงดวน และขอใหฝายวิชาการมหาวิทยาลัย แจงเวียนผล 
การดําเนินการดังกลาวตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจักไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

  

 

 

 

/2.3.5 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต... 
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2.3.5 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิทยาศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ พิจารณาหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิทยาศาสตร ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2551   เมื่อวันที่  

20 กุมภาพันธ  2552 ไดมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความจําเปน

และความตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนของรายวิชาใหมในหลักสูตร และกระบวนการดําเนินงาน 

จํานวน  1  เร่ือง ดังนี้ 
 

  1.  การขออนมุัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552   สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกคร้ังกอนเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.3.6 การขออนุมัติโครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงสราง

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งท่ี  2/2552   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ  2552 ไดมีมติอนุมัติโครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552  และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/2552 เมื่อวันที่      29  เมษายน  2552   มีมติเห็นชอบในโครงสรางรายวิชาหมวดศึกษา

ทั่วไป และใหคณะเจาของวิชา ดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดเรียบรอยแลวนั้น 

ในการนี้ จึงเสนอโครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552  เพ่ือใชกับ 
หลักสูตรใหม และหลักสูตรที่ครบรอบการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร  โดยเริ่มใชในปการศึกษา  2552 ทั้งนี้ หาก

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ จักไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 

         

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 
 
 
 

/2.3.7 การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม... 



 14
2.3.7 การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม รายวิชา 1102 837  เคมีไฟฟาวิเคราะห    
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเปด

รายวิชาใหม รายวิชา 1102 837  เคมีไฟฟาวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชา

เลือกเสรี คือรายวิชา 1102 837   เคมีไฟฟาวิเคราะห 3(3-0-6)  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับหลักการเคมีไฟฟาและกระบวนการของเทคนิควิเคราะหเชิงไฟฟาตางๆ รวมทั้ง การ

นําไปประยุกตใชงานเปนระบบตรวจวิเคราะห ซึ่งมีประโยชนทั้งในดานงานวิจัย วิเคราะห ทั้งทางส่ิงแวดลอม เภสัช

ศาสตรและทางอุตสาหกรรม โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2552    ทั้งนี้ รายวิชาดังกลาวไดผาน      

การพิจารณาอนุมัติ  จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยแลว   

ในคราวประชุมครั้งที่  2/2552   เม่ือวันที่   29  เมษายน  2552   

           

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 
 1. ในการจัดทําเอกสารเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหรือ 

    แกไขหลักสูตรของทุกสาขาวิชาหรือการขออนุมัติเปดรายวิชาใหมตอไป  ขอใหฝายวิชาการ 
    จัดทําเอกสารสรุปขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยจัดทําเอกสาร ช้ีแจงเหตุผล ความ 
    จําเปนโดยเปรียบเทียบขอมูลใหมีความชัดเจน 
2. การจัดทําเอกสารควรจัดทําใบสรุปหลักการเหตุผล ขอใหมีความชัดเจนเพื่อประกอบการ 
    พิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3. การจัดทําเอกสารขอใหตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตอง และจัดสงระเบียบวาระการประชุม 
    ตามระยะเวลาฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ขอใหทุกคณะ/หนวยงานถือ 
    ปฏิบัติอยางเครงครัด 

  

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  
2.4.1 คําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เร่ือง รองทุกขการนับอายุการทํางานและสิทธิประโยชนที่พึงไดรับ (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาคําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง รองทุกขการนับอายุการทํางานและสิทธิประโยชนที่พึงไดรับ โดย

มติของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  มีมติใหยกคํารองทุกข (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

/2.4.2 คําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการอุทธรณ... 
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2.4.2 คําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เร่ือง รองทุกขการนับเวลาการปฏิบัติงาน (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการอุทธรณ 

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คําวินิจฉัยรองทุกขคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง รองทุกขการนับเวลาการปฏิบัติงาน โดยมติของคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข  มีมติวา การรองทุกขของผูรองทุกขนั้น ชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยปรับ

สถานภาพใหผูรองทุกข 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ  ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบหมาย 
อธิการบดีพิจารณาดําเนินการจัดโครงการเพื่ออบรมผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องที ่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงานการเงิน เพื่อใหความรูความเขาใจในการ 
บริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก รอง 
คณบดฝีายตางๆ เพื่อจักไดมีความรูความเขาใจในหนาที่ ความรับผิดชอบงานดานตางๆ ทีจ่ะ 
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยโดยเชิญผูที่มีความเชีย่วชาญเปนวิทยากรเพื่อให 
ผูบริหารสามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย โดยระยะเวลา 2-3 วัน 

 

2.4.3 การบอกเลิกจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ คณะบริหารศาสตร (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การบอกเลิกจางลูกจางช่ัวคราวชาว

ตางประเทศ คณะบริหารศาสตร (ลับ)  โดยมติของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  มีมติวา เร่ืองรองทุกข

ดังกลาวไมอยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ตามความในขอ 6 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การอุทธรณและรองทุกข พ.ศ. 2548 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  จึงรับ

เร่ืองนี้ไวพิจารณาไมได เนื่องจากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้  คณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข โดยศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเรื่องรองทุกขของลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ คณะบริหารศาสตร ตอไป  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ เน่ืองจากสัญญาจางไดสิ้นสุดแลว ดังน้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงเห็นวา การดําเนินการ 
ดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนระเบียบแบบแผนการบริหารจัดการของอธิการบดี   

 

 

 

 

 

 

 

/2.4.4 การลงโทษภาคทัณฑขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ลับ)... 
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2.4.4 การลงโทษภาคทัณฑขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ลับ) 
นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการลงโทษภาคทัณฑขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 บัญญัติวา “เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบันศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันศึกษาพิจารณาเห็นวา 
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษมิไดดําเนินการทางวินัยหรือมิไดส่ังการใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะ

ส่ังใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และส่ังการใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไปได”    
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  2.4.5 รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ   
(PART)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช

จายงบประมาณ  (PART)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดวยสํานักงบประมาณไดปรับปรุงชุดคําถาม PART  
เพ่ือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และแจงมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหฯ (PART)  
ตามหนังสือท่ี นร 0717/ว37 ลงวันที่ 30 ม.ค. 52  เพ่ือประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553   
ในการนี้ กองแผนงานไดดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะหฯ (PART) โดยวิเคราะหผลคะแนนที่ไดจาก

ขอคําถาม PART  5 หมวดคําถาม ดังนี้  
หมวด ก: จุดมุงหมายและรูปแบบ    
หมวด ข: การวางแผนกลยทุธ  
หมวด ค: ความเชื่อมโยงงบประมาณ    
หมวด ง: การบริหารจัดการ และ 
หมวด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ   

โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จําแนกตามผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดรับความรวมมือจาก

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงานที่เก่ียวของเปนอยางดีในการใหขอมูลประกอบการจัดทํา ผลการวิเคราะห  พบวา  

ในภาพรวม มหาวิทยาลัยไดคะแนน PART เทากับ 26.92 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน เนื่องจากไม

พิจารณาขอคําถาม 2 ขอ เพราะไมไดประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาตามเกณฑของ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดยหมวดคําถาม ก ข ค และ ง มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได

ตรงตามขอคําถาม ยกเวน หมวดคําถาม จ  ที่ผลการประเมินในระดับผลผลิต/ผลลัพธ  ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด กองแผนงาน จึงใครขอนําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 

 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงาน ตามหมวด 
ขอ จ  เน่ืองจากเปนกลุมทีไ่ดคะแนนต่ําสุด โดยเฉพาะคณะในกลุมดานสาขาสังคมศาสตร   

 

2.4.6 สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551ตามที่กองแผนงานไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ทั้งระดับสวนงานยอยและระดับมหาวิทยาลัย งวดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งส้ิน 18 หนวยงาน พบวา หนวยงานที่

จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ แลว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จํานวน 13 หนวยงาน และหนวยงาน

ที่ยังไมไดจัดสงรายงานฯ จํานวน 5 หนวยงาน โดยอยูระหวางการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 4 หนวยงาน 

และไมไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  ตั้งแตตนป จํานวน 1 หนวยงาน ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานการณ

ดําเนินงานตามแผนฯ พบวา สวนใหญอยูระหวางการดําเนินการตามแผน โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

และมีบางความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สวนความเสี่ยงที่ยังไมไดดําเนินการนั้น 

พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบไดกําหนดแผนที่จะดําเนินการแลว  นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงบางประเด็นที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งคณะ/หนวยงานตางๆ  ไดเสนอใหระดับมหาวิทยาลัย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการ  
ดังนั้น กองแผนงาน จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

2.4.7 พิจารณาการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการประเมินการใชงานโปรแกรมระบบงบประมาณ 
และบัญชีในลักษณะ  3  มิติ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการประเมินการใชงานโปรแกรมระบบ

งบประมาณและบัญชีในลักษณะ  3  มิติ สืบเนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน

ปจจุบัน) มีนโยบายใหมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐปรับระบบบัญชีราชการที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบบัญชีกองทุน

โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติ ที่ขยายสูระบบบัญชีตนทุนเพื่อใหรายงานคาใชจายตอหนวยผลผลิตตาม

กิจกรรมและแสดงผลการดําเนินงาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 เปนตนมา เดือน

กันยายน 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํานวน 506,000 บาท (หาแสนหกพันบาทถวน) 

ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป –เงินอุดหนุน 
 
 

/คาใชจายสงเสริมการพัฒนาระบบ… 
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คาใชจายสงเสริมการพัฒนาระบบบัญชีตนทุนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณสําหรับโครงการศึกษาวิจัย

เตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 

3 มิติ  ปงบประมาณ พ. ศ. 2546  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือจางทําโปรแกรมระบบ

งบประมาณและบัญชี 1 ชุด เปนเงิน 4,500,000 บาท ใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยสมทบ  450,000 บาท  รวม

งบประมาณในการจัดจาง เปนเงิน 4,950,000 บาท ใชระยะเวลาในการจัดหาผูรับจางและพัฒนาโปรแกรมตั้งแต

เดือนกุมภาพันธ  2546  สงมอบระบบโปรแกรมวันที่ 5 ตุลาคม 2547 (รวมระยะเวลา 1 ป 7 เดือน)  เร่ิมทดสอบ 
ระบบครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 3-18 กุมภาพันธ 2548  พบวาบางระบบยังไมมีความสมบูรณเพียงพอตาม

วัตถุประสงคการใชงาน จึงแจงผูรับจางดําเนินการแกไข  ทดสอบระบบครั้งที่ 2  ระหวางวันที่ 16-30 มิถุนายน 

2548 ซึ่งยังพบวาระบบยังคงไมสมบูรณ คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงไดกําหนดใหผูรับจางดําเนินการแกไขใหแลว

เสร็จภายในวันที่  30 มิถุนายน 2548 ทดลองใชงานจริงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2548 พรอมจัด

ใหมีการฝกอบรมการใชงานระหวางวันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2548 (โดยใชสําเนาเอกสารนําเขาขอมูลสําหรับ

เอกสารฉบับจริงดําเนินการเบิกจายตามระบบเดิมไปพลางกอน) จากนั้นใหทุกคณะ/สํานัก ทดลองใชโปรแกรมตอไป

เพ่ือสรางความคุนเคย และเร่ิมใชงานในระบบจริงตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนมาเปนเวลา 2 ป 7 เดือน 

(1 ตุลาคม 2549 – 30 เมษายน 2552) 

เนื่องจากการใชงานระบบโปรแกรมที่ผานมา พบวาการนําเขาขอมูลยังไมมีความครบถวนตามวัตถุประสงค 

ฝายบริหารไมสามารถใชรายงานที่ไดจากระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได และมหาวิทยาลัยได

ติดตามผลการใชงานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3 มิติ เปนระยะๆ แตยังพบวาสภาพปญหา

ยังคงมีอยูเชนเดิม ดังนั้น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 จึงไดมีระเบียบวาระติดตาม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน เพ่ือทําใหสามารถไดรับภาพรวมของฐานขอมูลกลางดานงบประมาณ การเงิน บัญชี 

และพัสดุของมหาวิทยาลัยมีความครบถวนสมบูรณ  และสามารถนํารายงานที่ไดจากระบบไปใชในการตัดสินใจใน

การบริหารงานตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคุมคากับการลงทุนของมหาวิทยาลัยทั้งในดาน

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเวลา     
 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่  20  กันยายน  2551 ใหแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการบันทึกขอมูลของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลยั และรายงานผลตอทีป่ระชุมสภา

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 1. 
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะทํางานติดตาม ประเมินผล และบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ และ 

บัญชีในลักษณะ 3 มิติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 2. 

 2. ดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการเพื่อติดตาม ประเมินผล และสงเสริมสนับสนุนการนําเขาขอมูลใน

ระบบโปรแกรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
         2.1 โครงการติดตาม ประเมินผล และบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3 มิติ  

      ประจําปงบประมาณ 2552  
 
 
 
 

/กิจกรรม... 
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  กิจกรรม คือมีการประเมินผลการใชงานระบบโปรแกรมในดานตางๆ รวมทั้งความพึงพอใจ และ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมฯ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 3.  อีกทั้งมีการแตงตั้งที่

ปรึกษาแตละระบบงานเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการนําเขาขอมูลของผูใชงานทุกระบบ เพ่ือใหคําปรึกษาตอบ

ขอซักถาม และแนะนําการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดจากการใชงานไดอยางทันทวงที  ไมเกิดความลาชา

และเกิดผลเสียหายตอการดําเนินงาน 

 2.2 โครงการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3 มิติ ประจําป

งบประมาณ 2552 ทุกระบบงานใหกับผูใชงาน 
  กิจกรรม คือ เปนการจัดอบรมการใชงานระบบโปรแกรม ทุกระบบงาน ซึ่งไดแก ระบบงาน

งบประมาณ ระบบงานการเงิน  ระบบงานบัญชี และระบบงานพัสดุ โดยมีการทดสอบความรูกอนและหลังการ

ฝกอบรม  การประเมินเวลาการเขารับการฝกอบรม และการประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมของการฝกอบรม 

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 4.   นอกจากนี้ วิทยากรผูบรรยายไดจัดทําข้ันตอนการใชงานทุกระบบ ให

ผูเขารับการฝกอบรม และนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของกองคลัง เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน และ

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสายงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 
 และพรอมนี้ไดแนบรายละเอียดคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3 

มิติ ตั้งแตปงบประมาณ 2543 – 2551 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 5. 
สืบเนื่องจากระบบบัญชีสวนราชการในปจจุบันได การปรับเปล่ียนจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑพึงรับ-พึงจาย 

(เกณฑคงคาง) ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แตการขยายไปสูระบบบัญชีตนทุน

เพ่ือใหรายงานคาใชจายตอหนวยผลผลิตจะรายงานไดเฉพาะภาพรวมของสวนราชการไมสามารถรายงานกิจกรรมได  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายใหมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐปรับระบบบัญชีราชการ

ที่ใชอยูในปจจบุันเปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายในลกัษณะ 3 มติิ ที่ขยายสูระบบบัญชีตนทุนเพือ่ให

รายงานคาใชจายตอหนวยผลผลิตตามกิจกรรม  
ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

-  พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการประเมินการใชงานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ใน 
       ลักษณะ 3 มิติ  และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมระบบงบประมาณ 

   บัญชี ในลักษณะ 3 มิติ เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการกําหนดทิศทางการลงทุนเพื่อพัฒนา 
        ระบบฐานขอมูลกลางดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และบัญชี ตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3  

    มิติของมหาวิทยาลัย   
- ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการประเมินผลการใชงานระบบโปรแกรม สะทอนใหเห็นสภาพของปญหา 
   จากการใชงานในดานตางๆ อันอาจนําไปสูการทบทวนวัตถุประสงค และความคาดหวังของฝายบริหาร 
   และผูปฏิบัติ จากการใชงานระบบโปรแกรม รวมทั้งความคุมคาและประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลที่จะ 
   ไดรับ  

    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ  สวนการพิจารณาการกําหนดทิศทางการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 

กลางดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และบัญชี ตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติของ 
มหาวิทยาลัย หรือการทบทวนวัตถุประสงคและความคาดหวังของฝายบริหารและผูปฏิบัติ จาก 
การใชงานระบบโปรแกรม รวมทั้งความคุมคาและประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลที่จะไดรับ น้ัน  
ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนรูปแบบที่ชัดเจน และกําหนดระยะเวลา 
ในการรายงานของระบบฯ  ทุกๆ  1 เดือน  3 เดือน หรือ 6 เดือน รวมไปถึงขอมูลที่ระบบ 
สามารถจัดทํารายงานในสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เปนตน ทั้งน้ี ขอใหสรุปรายงาน 
ผลการดําเนินการดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

2.4.8 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. .... 
นายสุภชัย    หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  (ราง) ขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ... ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อ

ดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม นั้น  
 เนื่องจาก ก.พ.อ.ไดออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการเพื่อการปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีสาระสําคัญ  “ใหยกเลิกหมวดที่ 3 การอุทธรณ ขอ 11 

และใหใชแกไขเปน หมวดที่ 3 การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งไดกําหนดรายละเอียดใน

ข้ันตอนดําเนินการ ดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 

2. ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 มีสาระสําคัญ “กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
กรรมการผูทรงคุณว ุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวา คุณภาพผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูใน

เกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนดนั้น สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดยกเวนการประชุมไวในขอบังคับ โดย

ถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได” รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 4 
 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 

2/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ขอ 4 เนื่องจาก 

ก.พ.อ.ไดมีการปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  

 สําหรับตามขอ 2 มีความเห็นและขอเสนอแนะวา ควรใหมีการประชุมกรรมการผูทรงคุณว ุฒิเพ่ือทําหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเชนเดิม 
 
 

/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดถือปฏิบัติเร่ืองการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 และ

มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
1. ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีวาดวย การขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ พ.ศ.  
    2550 ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2550 เปนตนมา 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาํนวน 2 เร่ืองคอื 
              2.1   เร่ืองหลักเกณฑและวธิีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน  

        เอกสารคําสอน  หรือส่ือการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคล ใหดํารง 
        ตาํแหนงทางวิชาการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550                               

               2.2   เร่ืองหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธปีฏิบัตใินการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนง 
               ทางวิชาการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550      
   เนื่องจาก ก.พ.อ. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขเพิ่มเติม   

  เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด  และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ พ.ศ. 2550 มีสวนที่ตองปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและเปนไปตาม ก.พ.อ.กําหนด  โ ค ร ง ก า ร

จัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงขอแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

พ.ศ. 2550 ขอ 4 เนื่องจากขอบังคับฉบับแรกระบุวา ทําตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แตปจจุบัน 

ก.พ.อ.ไดออกฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบันเปน (ฉบับที่ 5)  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองแกไขขอบังคับดังกลาวให

สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑ ก.พ.อ.หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  จาก  ขอ 4 ผูที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อันไดแก ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  เปน   ขอ 4 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยขอใหปรับแกไขรูปแบบขอบังคบัฯ ใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
มาตรฐาน  ทั้งน้ี  ในการนําเสนอขอบังคับในคราวตอไปขอใหฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยกอนเสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

2.4.9 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 

เช่ียวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   พ.ศ. 2552 
นายสุภชัย หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวย การกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภท

ผูบริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน   พ.ศ. 2552 

/ดวย   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่... 
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ดวย   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่   สํานักงานอธิการบดี   ขอเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวย  การกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภท

บริหาร ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะและผูบริหารใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจาก 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ประกอบกับไดมีการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและประเภท

ตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  โดยกําหนดใหมีตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทผูบริหาร คือผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอานที่มี 
ฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.กําหนด และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  และตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

และสําหรับการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนรวมทั้งการกําหนด

ตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามโครงสรางตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหจัดทําเปนขอบังคับมหาวิทยาลัย  

หลักการ  
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  ๒๐   กําหนดสภา

มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ เงินเดือนของตําแหนงและจํานวนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติ

เฉพาะของตําแหนงคราวละสี่ปโดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพความไมซ้ําซอน  

 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๒๘ 

กําหนดใหอธิการบดี เปนผูแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนง  เวนแตตําแหนงประเภท

ทั่วไป ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ แตงตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  
๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา  ๓๑   

กําหนดใหการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนไปตามขอบังคับ

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  
๔.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑   

มาตรา  ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ กําหนดใหการกําหนดตําแหนง  การบรรจุและการแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงและ

สิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามโครงสรางตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหจัดทําเปนขอบังคับมหาวิทยาลัย 

 ๕.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๕  กําหนดให สภามหาวิทยาลัยมี

อํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ (๒) วาง

ระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย...  และ(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมมีมติใหถอนเรื่อง  เน่ืองจากขอบังคับดังกลาวยังขาดความสมบูรณครบถวน โดย

ขอใหปรับแกใหถูกตองตามมาตรฐานของการจัดทําขอบังคับฯ ตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แลวใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป 
 

 2.4.10  พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ประจําปการศึกษา  2551   
(ครั้งที่ 1)  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 1)  ดวยงานทะเบียนฯ กองบริการ

การศึกษา    ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  ประจําปการศึกษา  

2551 (ครั้งที่1)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 9 คน โดยจําแนกตามประเด็นเพื่อพิจารณา  ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จํานวน 9 คน โดยจําแนกตามคณะ

ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร  จาํนวน  9  คน  จาํแนกตามสาขาวชิาได  ดังนี ้

-  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  9   คน 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา   และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได
พิจารณาเห็นชอบแลว  โดยคราวประชุมครั้งที่  10/2552 วันที่  12 พฤษภาคม 2552   ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

2.4.11 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่ 1)  
 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ ์รองอธิการบดฝีายวิชาการ เสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประจําปการศกึษา  2551  (ครั้งที่ 1) ดวยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา  ได

ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประจําปการศกึษา 2551 (ครั้งที่ 1) มีผูที่ผาน

เง่ือนไขสําเร็จการศึกษา จาํนวน  972 คน   โดยจําแนกตามประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี ้
ประเด็นที่  1 การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  972  คน  โดยจําแนกตามคณะ  ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร   จาํนวน  81  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 
- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา     จํานวน    37  คน 
- สาขาวิชา  ฟสิกส     จํานวน    28   คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร   จํานวน    16  คน 

2. คณะเกษตรศาสตร   จาํนวน  102  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา   พืชไร     จํานวน    13   คน 
- สาขาวิชา   พืชสวน     จํานวน        1   คน 
- สาขาวิชา   สัตวศาสตร     จํานวน    59   คน 

 
/สาขาวิชา   ประมง... 
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- สาขาวิชา   ประมง     จํานวน    15   คน 
- สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร   จํานวน    14   คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร   จํานวน  112  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล   จํานวน    47   คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ    จํานวน    45  คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ   จํานวน    14   คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา    จํานวน        6   คน 

4. คณะศิลปศาสตร   จาํนวน  144  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน    32   คน 
- สาขาวิชา  การทองเที่ยว    จํานวน      5   คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร  จํานวน    15   คน 
- สาขาวิชา  ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  จํานวน      6   คน 
- สาขาวิชา  ภาษาจนี    จํานวน    24   คน 
- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร   จํานวน    31   คน 
- สาขาวิชา  พัฒนาสังคม    จํานวน    31   คน 

5. คณะเภสัชศาสตร   จาํนวน  100  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร     จํานวน    100  คน 

6. คณะบริหารศาสตร   จาํนวน  317  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป    จํานวน    58   คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด    จํานวน    55   คน 
- สาขาวิชา  การเงินการธนาคาร    จํานวน    57   คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ   จํานวน    40   คน 
- สาขาวิชา  การบัญชี     จํานวน    70   คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน    37   คน 

7. คณะนติิศาสตร   จาํนวน  25  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  นิตศิาสตร     จํานวน    25   คน 

8. คณะรัฐศาสตร   จาํนวน  91  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร  

วิชาเอก    การบริหารองคการ   จํานวน    44   คน 
- สาขาวิชา  การปกครอง    จํานวน    47   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นที่ 2... 
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ประเด็นที่ 2  การขออนุมัตปิริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 6  คน 

ตามขอบังคับฯ กรณีนักศึกษาเทียบโอนรายวชิาใด จะไมไดรบัการพิจารณาเสนอชื่อปริญญาเกียรตินิยม ยกเวน สภา

มหาวิทยาลยัพจิารณาอนุมัติเปนรายบุคคล ทั้งนี้ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต มีการรับนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ระบบการ

รับเขาศึกษาโครงการพเิศษ  และในเบื้องตนคณะไดพิจารณาเทียบโอนรายวิชาแรกเขา จาํนวนไมเกิน 48 หนวยกิต ในการนี้ 

งานทะเบียน ฯ จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม เปนกรณพีิเศษ ใหดังรายชื่อตอไปนี้ 

 

ที่ 
รหัส

ประจําตัว 
ชื่อ - สกุล 

เกรด 
สะสม 

หมวด 
บังคับ 

เกียรตินิยม 
วันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 47151057 นางสาวพรทิพย  คําจันทร 3.73 3.77  อันดับ 1 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 

2 47151325 นายวันชัย  พันศรี 3.63 3.66  อันดับ 1 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 

3 47151169 นางสาวเบญจมาส  เจริญศรี 3.44 3.44  อันดับ 2 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 

4 47151103 นายวิรชัย  สันทอง 3.43 3.45  อันดับ 2 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 

5 47150931 นางรัชนี  สกุลวรรณรักษ 3.35 3.32  อันดับ 2 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 

6 47151026 นางสาวดวงรัตน  วรรณทอง 3.30 3.32  อันดับ 2 12-มี.ค.-52 โอนรายวิชา 35 หนวยกิต 
 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 วันที่ 12 พฤษภาคม  2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ประเดน็ที่ 1    การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       จํานวน    972   คน 
- ประเด็นที่ 2    การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร               

ระบบการรับเขาศึกษาโครงการพิเศษที่มีการเทียบโอนรายวิชา จํานวน  6    คน   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 3/2552   

วันเสารที่  28  มีนาคม  2552   ณ  หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร   ศรีสอาน   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552   
วันเสารที่  28  มีนาคม  2552   โดยไมมีขอแกไข 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

4.1.1 การสรุปรายงานการลงนามความรวมมือของคณะ/สาํนัก/หนวยงานกับหนวยงานภายนอก 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม เร่ือง การสรุปรายงานการลงนามความ

รวมมือของคณะ/สํานัก/หนวยงานกับหนวยงานภายนอก ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2552  วัน

เสารที่  28  กุมภาพันธ  2552  ระเบียบวาระการประชุมที่  1.1.4  การลงนามความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานภายนอก ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงท่ีประชุม  เพ่ือทราบ

หลักการและแนวทางในการลงนามความรวมมือของคณะ/สํานัก/หนวยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงในการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน นั้น ขอใหมีการ

ดําเนินการตามหลักปฏิบัติ โดยขอใหเสนอโครงการการรวมมือฯ ดานตางๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในขั้นตอไป  ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่ดําเนินการ

ลงนามความรวมมือไปแลว  ขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแลวนําเสนอ

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงการการ
ลงนามความรวมมือที่ดําเนินการไปแลว และยังมิไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยขอใหผูบริหารที่ดําเนินการ

ลงนามนั้น ช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  ในการนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและรายงานอธิการบดี ตาม

บันทึกขอความที่ ศธ 0529.17/146  ลงวันที่  27  เมษายน  2552  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )  

ดังนั้น  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการรวบรวมและสรุปการลงนามความรวมมือของคณะ/สํานัก/

หนวยงานกับหนวยงานภายนอก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)  

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ พรอมทั้งมอบหมายขอใหคณะ/หนวยงานที่ไดลงนามความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกจัดทํารายงานความกาวหนาสรุปผลการดําเนินงาน ทบทวนหลังจากการลง

นามความรวมมือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามความรวมมือ หรือกิจกรรมที่กอใหเกิด

การลงนามความรวมมือ  และการลงนามความรวมมือของคณะ/หนวยงานที่จะมีผลทางดาน

กฎหมายขอใหจัดทํารายงานและเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  

  ไมมี 

 
 

4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดี 

และหัวหนาสวนงาน 

 
 

/ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล... 
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ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการ

ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการพิจารณาเกณฑการประเมินผลการ

ดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 
ก. วิธีการ 
 1. ศึกษาจากเอกสาร 
 1.1 เอกสารที่มีอยูเดิม ไดแก  รายงานประจําป รายงานของ สมศ./กพร. และอ่ืนๆ 
 1.2  รายงานการตรวจสอบตนเองหรือรายงานการประเมินตนเองของผูรับประเมิน ซึ่งขอให 

เขียนตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือใชในขอ 1.1, 2,3 เปนหลัก 
 2. สัมภาษณ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  วันที่  15  มิถุนายน  2552 
 3. ใหขอมูลผานเว็บไซต 
ข. เกณฑการประเมิน 
  ประเด็น        นํ้าหนัก 

1. ดานบริบท  (Context)          10 

   - การพัฒนาแผนยุทธศาสตรของการบริหารมหาวิทยาลัย     
2. ดานปจจัยเบื้องตน  (Input)           10 
 - ส่ิงสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
3. ดานกระบวนการ  (Process)          30 
 3.1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร        20 
 3.2 กลไกเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร         5 
 3.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง           5 
4. ดานผลผลิต (Output)           50 
 4.1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน        40 
 4.2 คุณภาพการดําเนินงาน         10 

โดยมีตารางสรุปผล - แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)            

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.3.2 รายงานผลการดําเนินงานรักษาการคณบดีคณะบริหารศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  รักษาการคณบดีคณะบริหาร
ศาสตร เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการดําเนินงานรักษาการคณบดีคณะบริหารศาสตร  โดยจากการรักษาการใน

ตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร พบวาคณะบริหารศาสตรมีปญหาดานงบประมาณ  ดานการพัฒนาบุคลากรใน

สายวิชาการ  ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาสะสม ซึ่งตองใชเวลาในการแกไจ  ดังนั้น ควรเริ่มกระบวนการสรรหา 
 

/คณบดีคณะบริหารศาสตร... 
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คณบดีคณะบริหารศาสตร  เพ่ือคณบดีจักไดเขามาดําเนินการแกไขปญหาดานกําลังคนของหนวยงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป เพราะหากใชระยะเวลานานเกินไปจะกอใหเกิดผลเสียมากยิ่งข้ึน 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะบริหารศาสตร จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  

  

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
ณ  สิ้นไตรมาสที่  2  (31 มีนาคม 2552) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552  ณ  ส้ินไตรมาสที่  2  (31  มีนาคม  2552) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับ

งบประมาณทั้งส้ิน 704,666,800.00 บาท และไดรับงบประมาณเงินประจํางวดแลว 704,666,800.00 บาท ซึ่งคิด

เปนรอยละ  100 ของงบประมาณที่ ได รับ   ณ วันที่   31  มีนาคม   2552 มีการเบิกจายไปแลวทั้ ง ส้ิน 

286,470,912.82 บาท หรือคิดเปนรอยละ 40.65 ของงบประมาณที่ไดรับ หรือคิดเปนรอยละ40.65 ของ

งบประมาณที่ไดรับประจํางวด เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไวพบวาการเบิกจายต่ํากวาแผนที่

กําหนด กลาวคือ แผนการเบิกจาย ณ วันที่  31  มีนาคม  2552 จะเทากับ 298,647,010.00 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 42.38 ของงบประมาณที่ไดรับและต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 2 ที่กําหนดใหสวนราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ 46.00 อีกทั้งต่ํากวารอยละการ

เบิกจายงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในชวงเวลาเดียวกันอยูรอยละ 3.16  (ณ ส้ินไตรมาส 2 ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีการเบิกจายคิดเปนรอยละ 43.81 ของงบประมาณที่ไดรับ)  สําหรับงบประมาณที่กัน

เงินไวเบิกจายเหลื่อมปของปงบประมาณ 2550 มีการกันเงิน 33,494,606.00 บาทเบิกจายแลว 15,157,450.00 

บาท  คิดเปนรอยละ 45.25  ของงบประมาณที่ กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปคงเหลือท่ีตองเบิกจายจํานวน  

18,337,156.00  บาท และงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของปงบประมาณ 2551  มียอดการกันเงิน

ทั้งส้ิน 134,083,396.00 บาท เบิกจายแลว  52,814,051.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.39 ของงบประมาณที่กัน

เงินไวเบิกจายเหลื่อมป คงเหลือที่ตองเบิกจาย 81,269,345.00 บาท 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.2 วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ไดเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
 

/โดยมีสาระสาํคัญ... 
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โดยมีสาระสําคัญของโครงสรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งรวมงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว กําหนดไว ดังนี้ 
งบประมาณรายจาย จํานวน 1,700,000 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 251,700 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 12.9 
 1. รายจายประจํา จํานวน 1,330,235.1 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน 81,147.3 ลานบาท  หรือ 

    ลดลงรอยละ 5.7 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 78.2 ของวงเงินงบประมาณรวม 
 2. รายจายลงทุน จํานวน 307,000 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน  122,961.8  ลานบาท   หรือ 

    ลดลงรอยละ 28.6 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.1 ของวงเงินงบประมาณรวม 
 3. รายจายชําระคืนตนเงินกู จํานวน 62,764.9 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  

    911.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.4 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณรวม 
 4. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คาดวาจะยังไมมีรายการที่ตองเสนอตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศกึษาในกํากับ 
ของรัฐ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของ

สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ไดเห็นชอบแนวทางการวาง
ระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ โดยที่จะตองเก่ียวของกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต มีประเด็นดังตอไปนี้ 
1.ใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันที่ เหมาะสมกับสภาพของ

สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุมไดแก  กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน กลุม ข  สถาบันที่เนน

ระดับปริญญาตรี      กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง และ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
 2. แนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ (67 แหง) แบงการ ดําเนินการเปน 2 ระยะ ดังนี้  

(1) ระยะสั้น (เตรียมการ) ใหสํานักงบประมาณ พิจารณาวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณให  
      เหมาะสมแกสถาบันอุดมศึกษาตามประเภทหรือกลุมสถาบันที่กําหนดไวในมาตรฐาน 
      สถาบันอุดมศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันที่เหมาะสมกับ 
      สภาพของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  
(2) ระยะยาว แกไขกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว 
      ขางตน  

 
 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

/มติ... 



 30
มติ ที่ประชุมรับทราบมอบหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาการเลือกประเภทหรือกลุมสถาบัน 

ที่เหมาะสมกบัสภาพของมหาวิทยาลัย โดยใหบรรจุเปนระเบียบวาระสําคัญเพือ่พิจารณาเลือก 
ประเภทหรือกลุมสถาบันตามมติคณะรฐัมนตรี แลวใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาตอไป 
 

5.4 โครงการความรวมมืองานวิจัยระหวางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับบริษัท อีสเทอรนปาลมออยส  จํากัด 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเรื่องโครงการความรวมมืองานวิจัยระหวางคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับบริษัท อีสเทอรนปาลมออยส  จํากัด โดยใครขอมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในการรวมระเบียบวาระการประชุมที่ 5.4 และระเบียบวาระการประชุมที่ 5.8 เนื่องจากเปนเรื่องเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรื่องเดียวกัน พรอมนี้ รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโครงการความรวมมือดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. ธรรมชาติของปาลม จะเจริญเติบโตไดดีในสภาพภมูิอากาศที่มีฝนตกชุก พื้นทีต่องไมมีนํ้า 

    ทวมขัง 
 2. พันธปาลมที่ปลูกในประเทศมาเลเซยีมีลักษณะการเจริญเติบโตไดดี โดยมคีุณสมบตัิ โตเร็ว  

    ตนเตี้ย ซึง่ควรนํามาศึกษาเพื่อเปนการเพิ่มพูนศกัยภาพในการใหความรูกับชุมชนตอไป 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนหนวยงานที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปาลม  
    ดังน้ัน ควรมีการรวมมือกับหนวยงานดังกลาว เพ่ือเปนการจัดการความรูใหมีความถูกตอง 
    มากยิ่งขึ้น 
4. การรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการศึกษาเรื่องปาลมน้ี ขอใหคณะเกษตรศาสตร  
    พิจารณาแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาลมในอนาคต 
  

5.5 รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เร่ือง รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอํานาจ

และหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยวางนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การ

วิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การวางระเบียบและออกขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย  รวมถึงการออกขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   พรอมทั้งการมอบ

ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นๆ   การพิจารณาจัดตั้ง  

การรวมและการยุบเลิกหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  การเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  การพัฒนางานดาน 
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วิชาการ  การกํากับดานมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  การใหคําปรึกษาและความเห็นในกิจการของ

มหาวิทยาลัย  การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  และการมอบหมายอธิการบดีดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญใน

การเสนอแนะชี้นําใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาและปฏิบัติภารกิจตามหนา ท่ี ของการเปนมหาวิทยาลัยใน

สถาบันอุดมศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการรวบรวม การดําเนินการตางๆของสภา

มหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม  2550 - 30   กันยายน  2551  โดยรวบรวมรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ขอบังคับ  คําส่ัง  และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป เน่ืองจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไดรับเอกสารลาชาทําใหไมสามารถพิจารณาขอมูลในรายงานประจําป 
มหาวิทยาลัยไดโดยละเอียด  พรอมนี้ ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสง 
เอกสารระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนวันประชุม อยางนอย  10  วัน 

 

5.6 รายงานประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง รายงานประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552  วันเสารที่ 28 มีนาคม 2552  วาระที่ 5.1 

เร่ือง สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในระยะ 10 ป 

พ.ศ. 2551 – 2560 กองแผนงานไดดําเนินการการจัดทําหนังสือ “รายงานประจําป 2551 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” เพ่ือจะใชเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานดานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย ใหแกผูที่สนใจ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จึงใครขอเสนอ

หนังสือดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป เน่ืองจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไดรับเอกสารลาชาทําใหไมสามารถพิจารณาขอมูลในรายงานประจําป 
มหาวิทยาลัยไดโดยละเอียด  พรอมนี้ ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสง 
เอกสารระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนวันประชุม  อยางนอย  10  วัน   
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5.7 แผนการรับนักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา 2552 - 2556 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา  2552 – 2556  ขอใหผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  

อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนผูช้ีแจง เพ่ือขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา  2552 – 2556 คณะ

เกษตรศาสตร   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.8 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  5/2552  ในวันเสารที่  25   

กรกฎาคม  2552  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
 

 
 

 

ปดประชุมเวลา  13.50 น. 
 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


	 
	ประเด็นที่ 1 การพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวน 9 คน โดยจำแนกตามคณะดังนี้
	ประเด็นที่  1 การพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  972  คน  โดยจำแนกตามคณะ  ดังนี้


