
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่   9/2552 

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

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 
ผูเขาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
  2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  6. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  7. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
11. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       ประเภทโดยตาํแหนง 
12. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

13. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

14. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

15. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                           ประเภทคณาจารยประจํา  

16. นางสุภาวิณี     จิตตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

17. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 

18. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

/ผูที่เขาประชมุไมได...
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ผูที่เขาประชมุไมได

1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. รองศาสตราจารยปภัสวด ี   วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

3. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

4. นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
2. รองศาสตราจารยธงชัย   วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรฐัศาสตร  
3. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. นายไท     แสงเทียน  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 
6. นายขวัญชัย     เกิดแดน  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐศาสตร 
7. นายกุลเชษฐ     เพียรทอง  ผูจัดการหนวยบมเพาะธุรกจิเทคโนโลยี 

8. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6 

 

เปดประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาว

เปดการประชุม  ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังน้ี 
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 4 ราย  คือ 

 1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. รองศาสตราจารยปภัสวด ี  วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

3. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        นายนิกร   วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

4. นางสิรินทรทิพย   บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

/1.1.2 การจัดอบรมหลักสูตร “ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา”… 
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1.1.2 การจัดอบรมหลักสูตร “ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ 

การเขารวมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา”  ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเปนหนวยงาน

ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการปรับเปล่ียนสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองตอสังคม

มากข้ึนและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหดีข้ึนดวยงานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมหนึ่งของ

สถาบันคลังสมองของชาติคือ การสงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการที่ดีมาใชในกระบวนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลัก

ธรรมาภิบาลมากขึ้น ในการนี้ สถาบันคลังสมองของชาติไดจัดใหมีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” 
รุน 0 ในวันศุกรที่  11,15,25 ธันวาคม 2552 วันศุกรที่ 15,22 และวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2553  รวม 6 วัน 

ระหวางเวลา 09.00 – 16.30  น.  ณ  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพมหานคร   

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการตรวจสอบขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจทาน ทบทวน ตรวจสอบรายละเอียดขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  
คําส่ังมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ใหมีความถูกตอง สมบูรณ ใหมีความเปนเอกภาพ สอดคลองและเทา

เทียมกัน ทั้งนี้ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  คําส่ังมหาวิทยาลัยใดที่ขัดหรือแยงกัน ขอใหคณะอนุกรรมการชุด

ดังกลาว เปนผูพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและแกไข โดยใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป    

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ 
ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งขอใหคณะกรรมการ 7   
ชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไปแลวน้ันเปนที่ปรึกษา โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหาร 
เปนประธานคณะอนุกรรมการและนิติกรมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองกฎหมายเปน 
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทั้งน้ี ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  4  เดือนนับจากการ 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  และขอใหรายงานผลการดําเนินการที่แลวเสร็จแลวตอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป 

 

 1.1.4 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศกัดิ์ ประจําปการศึกษา  2551 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ กําหนดการเขาพบ

และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร แด ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน  2552 

สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร  
 

/ในการนี้... 
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ในการนี้ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท มีความยินดีใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขาพบและมอบปริญญาบัตรฯ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น. 

ณ บานพักส่ีเสาเทเวศร และหลังจากเสร็จพิธีมอบปริญญาดังกลาว ใครขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เขารวมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมการลงนามถวายพระพรของบุคลากรเพื่อนําสงสํานักพระราชวังในวันดังกลาว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.1.5 การจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป  พ.ศ. 2553 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดทําระเบียบ 

วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2553 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา มีระเบียบ

วาระการประชุมที่ตองใชเวลาในการพิจารณา ทําใหการประชุมแลวเสร็จลาชา ดังนั้น เพ่ือใหการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย กระชับและเปนไปตามเวลาที่กําหนด ดังนั้น จึงขอกําหนดระเบียบวาระการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ระเบียบวาระการประชุมที่ 1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 2. ระเบียบวาระการประชุมที่  2  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
     ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.1 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
        ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.1.1 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน   

ซึ่งระเบียบวาระฯ น้ี ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย รายรับ – รายจาย 

การดําเนินการเบิกจายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบสถานะทางดานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย และขอใหบรรจุระเบียบวาระการประชุมน้ี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

           ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.1.2 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
     ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
     ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
     ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
3. ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
4. ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เร่ืองสืบเนื่อง 
    ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1 เร่ืองสืบเนื่องแจงเพ่ือทราบ 
    ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 เร่ืองสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
    ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3 เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5. ระเบียบวาระการประชุมที่  5  เร่ืองอื่นๆ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1.1  แผนการรับนักศึกษา คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552   

และภาคการศึกษาที่  2/2552  
ถอนเรื่อง 

 

2.1.2 แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการแกสังคมและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2554 

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา เร่ือง แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการแกสังคมและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป

งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2554 ตามที่ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ เปนหนวยงานที่ประสานการดําเนินงาน

ดานการวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น บัดนี้ ถึงหวงระยะเวลาในการจัดทํา

คําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 แผนงานวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือ

เสนอตอสํานักงบประมาณแลว ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 แผนงานวิจัย 

บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ จึงไดเสนอรายละเอียด แนวทางในการ

จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อใหไดมาซึ่งกรอบงบประมาณตอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม

ครั้งที่ 10/2552 วันอังคารที่ 3  พฤศจิกายน 2552  โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ในการจัดทําคําของบประมาณแลว  ดังนั้น โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ จึงใครขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะเพื่อใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ดําเนินการ 
เพิ่มเติม ดังน้ี 

 1. ขอใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัย,งานบริการวิชาการแกสังคม,งานทํานุบํารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาประเมินโครงการที่ 
    คณะ/หนวยงาน เสนอเพื่อในเบื้องตนใหไดมาซึ่งกรอบงบประมาณ ทั้งน้ี หลักเกณฑที่ 
    ประกอบการพิจารณาตองมีความชัดเจน เกณฑการใหคะแนน การกําหนดวิธีการที่ 
    คณะกรรมการลงคะแนนลับเพื่อการตัดสินวินิจฉัยช้ีขาดโครงการที่สมควรผานการพิจารณา 
    การกําหนดเงื่อนไขการดําเนินโครงการในแตละปงบประมาณ การประเมินศักยภาพหัวหนา 
    โครงการ ในการดําเนินโครงการจากฐานขอมูลเดิม วิธีการเขียนโครงการ วิธีการดําเนิน 
    โครงการซึ่งรวมถึงแผนการดําเนินโครงการที่ตองระบุช้ีชัดถึงกระบวนการดําเนินโครงการ  
    การจัดกลุมโครงการที่มีความซ้ําซอนทั้งในหัวขอการดําเนินโครงการ กลุมพื้นที่เปาหมาย  
      เพื่อใหสามารถบูรณาการโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
    กับกลุมเปาหมายของโครงการ 
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2. ขอใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัย,งานบริการวิชาการแกสังคม,งานทํานุบํารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กําหนดรูปแบบการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
    ใหมีความชัดเจนงายตอการพิจารณา ในกรณีที่ผูเสนอโครงการเขียนแบบเสนอโครงการไม 
    ครบถวน โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ สามารถพิจารณาคัด กรองและตัดโครงการ 
    ที่ไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดกอนการนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัย,งานบริการ 
    วิชาการแกสังคม,งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. การดําเนินโครงการงานวิจัย,งานบริการวิชาการแกสังคม,งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ 
    มหาวิทยาลัยควรตองเนนการทํางานเปนทีม สามารถนําไปสรางองคความรูใหม รวมถึง 
    โครงการที่สอดคลองตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ ความคิดริเร่ิม 
    ดังน้ัน การพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดังกลาว จักตองพิจารณากลุมชุด 
    โครงการเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งการรวมมือ การสรางความสามารถในการทํางานเปนทีม  
4. คณะกรรมการฯ ควรกําหนดเกณฑมาตรฐาน เง่ือนไขตางๆ ที่คณะ/หนวยงาน เสนอ 
    โครงการเพื่อของบประมาณจากแหลงทุนอ่ืนๆ ซึ่งโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  
    ตองจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โครงการ    

 5. ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ สรุปขอมูลการดําเนินโครงการวิจัย บริการ 
    วิชาการแกชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ เชน โครงการที่มี 
    ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป , 2 ป หรือมากกวา 2  เพื่อจักไดนํามาประกอบการพิจารณา 
    หลักเกณฑในการอนุมัติโครงการในปงบประมาณตอไป 

 6. โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่อยู 
        ในระหวางการดําเนินโครงการ แลวหัวหนาโครงการมีความประสงคจะเสนอโครงการใหม  

    คณะกรรมการฯ ควรกําหนดหลักเกณฑที่ เง่ือนไขในการพิจารณาเฉพาะ    

  

 2.2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1  ขออนุมัติบุคคลใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  (ลับ) 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ   ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 

วิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งท่ี  6/2552  วันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2552  ที่ประชุมไดพิจารณาผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) จํานวน 3 ราย โดยมีผูผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 ราย 

และผลงานไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน 2 ราย ซึ่งการพิจารณานั้น เปนไปหลักเกณฑและวิธีการคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการ 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการดําเนินการเพิ่มเติม  ดังน้ี 
 

/1. เพื่อใหการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย...   
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1. เพื่อใหการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย  เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของ 
    คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด สําหรับผูที่ผาน 
    การพิจารณา ซึ่งจากผลงานที่ผูขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คือ “หนังสือ 
    สารานุกรมดนตรีไทยจีน” น้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
    พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตรวจสอบหลักเกณฑและวิธีการ ก.พ.อ. ในกรณี  
      “สารานุกรม” ถือเปนผลงานแตงหรือเรียบเรียงตํารา  หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
    เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม และเมื่อฝาย 
    เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตรวจสอบหลักเกณฑและวิธีการ 
    ดังกลาวเรียบรอยแลว ขอใหรายงานตอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 
    วิชาการและนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป   

2. ขอใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอผลการประเมินของ Readers 
    สําหรับผูที่ไมผานการพิจารณาใหนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและแจงที่ประชุมสภา 
    มหาวิทยาลัยรับทราบ โดยไมบันทึกช่ือของผูที่ไมผานการพิจารณาในรายงานการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยควรกระตุนใหอาจารยมีความกระตือรือรนที่จะเสนอผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
    3.1 ควรสงเสริมและสนับสนุนเงินรางวัลใหแกอาจารยที่ขอผลงานในระดับตําแหนงที่ 
  แตกตางกัน 
    3.2 ควรสงเสริมใหอาจารยขอทุนทําวิจัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสรางสมประสบการณ 
    3.3 ควรสงเสริมใหหัวหนาภาควิชา คณบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยทําผลงานทางวิชาการ 
          เพื่อเปนแบบอยางที่ใหกับบุคลากรสายวิชาการในสังกัด 
    3.4 ควรประเมินความดีความชอบใหแกอาจารยที่ทําผลงานอยางสม่ําเสมอ 
    3.5 ควรจัดทําแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการการเขารับการอบรมหรือ 

สัมมนาวิธีการเขียนงานวิจัย และการเขียนผลงานในประเภทตางๆ โดยเรียนเชิญ 
ผูทรงคุณวุฒิไปใหความรู 

 

2.2.2 การพิจารณาคุณสมบตัิและแตงตั้งผูเช่ียวชาญคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
 ถอนเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา... 
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 2.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ืองการ

ขออนุมัติเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการ

เรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหมพ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 

วิทยาลัยแพทยศาสตรไดรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในป 2549 จํานวน 50 คน ป 2550 -2552 จํานวนปละ 16 

คน รวมจํานวนนักศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัยทั้งส้ิน 98 คน (ขอมูลวันที่ 16/11/2009) 
ตอมาในป 2550  วิทยาลัยแพทยฯ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุง

หลักสูตรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550  งานพัฒนาหลักสูตรไดเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

รับทราบ ตามบันทึกลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ตอมา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบันทึกลงวันที่ 8 

เมษายน 2551 ขอใหแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรแพทยศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550  เนื่องจาก 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสรางเปนเนื้อหารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จึงให

มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดรายวิชาใหม รวมทั้งหลักสูตรดังกลาวมีองคกรวิชาชีพแพทยกํากับมาตรฐาน จึงตองเสนอ

หลักสูตรใหแพทยสภาพิจารณากอน ซึ่งแพทยสภาไดพิจารณาและประเมินการตรวจรับรองโรงพยาบาลเพื่อเปน

สถาบันรวมผลิต ตามบันทึกเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยมีขอสังเกตเรื่องหลักสูตรซึ่งแยกแผนการศึกษาเปน 3 

แผน ควรพัฒนาใหเหลือแผนเดียวตามหลักสูตรที่ทําความรวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และจํานวน

โครงสรางหลักสูตรมีมากเกินมาตรฐาน รวมทั้งมีรายวิชาเลือกนอยเกินไป 
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดปรับปรุงหลักสูตรโดยการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยยึดขอเสนอแนะจากแพทยสภา และการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย  จํานวน 30 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาชีพ กลุม รพ.สรรพสิทธิ์ จํานวน 216 หนวยกิต 
    กลุม รพ. เชียงราย จํานวน 207 หนวยกิต (มีจํานวน 1 รุน 34 คน) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวน 6 หนวยกิต 
 รวมจํานวนหนวยกิต 243 – 252 หนวยกิต  (ตามมาตรฐาน อยางนอย 180 หนวยกิต) 
  

 งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานแลว หลักสูตรที่เสนอมีมาตรฐานไมต่ํากวา

เกณฑที่กําหนด 
    

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการ 
   ใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอขอปรับนี้ จะใชกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา 
   ตั้งแตปการศึกษา 2549 – 2552 จํานวน 4 รุน สวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในป 2553 จํานวน 16 คน จะใช 
   หลักสูตรปรับปรุง ป 2553 ซึ่งกําลังดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

 2.3.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การ
ขออนุมัติเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่  5/2552  เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และท่ีประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2552 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติใน

หลักการเห็นชอบใหเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553   เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญ

วา การพยาบาลเปนสาขาวิชาดานสุขภาพที่มีความสําคัญตอสังคม เก่ียวของกับการใหบริการประชาชนทุกชวงวัย ทุก

ชวงสุขภาพ และทุกระดับของสถานบริการ เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แลว สามารถประกอบอาชีพเปน

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลประจําโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพ

อิสระดานการพยาบาล และการผลุงครรภทั้งในประเทศและตางประเทศและสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโท/

เอก สาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวของได สถานที่จัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช

หองปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ใชอาคารรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ)        

มีการฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ เชน ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย ฯลฯ  มีอาจารยประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 6 คน  

จําแนกตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน และปริญญาเอก 1 คน ซึ่งคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต  กําหนดการ เปดสอน

ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553  รับนักศึกษา จํานวน 80  คน ประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 

102,880  บาท การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร   มี 4 วิธี คือ  การประเมินประสิทธิผล

ของการสอน  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร และการ

ทบทวนผลประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

 ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  เรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- เสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการเปดหลักสูตร หากเห็นชอบในลาํดับตอไป  จะไดเสนอ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ภายใน  30  วนั นบัจาก 
   วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัต ิ  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  

 2.4.1 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2551    
(ครั้งที่  4)  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2551   (ครั้งที่  4)   ดวยงานทะเบียนและวัดผล
ทางการศึกษา กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2551 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 26 คน  จึงใครขอเสนอเพื่อ

พิจารณา  ดังนี้ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 18 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   18 คน 

2. คณะบริหารศาสตร  จาํนวน 5 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน 5 คน 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 คน 

 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552 วันที่  3 พฤศจิกายน 2552   ตามรายชือ่ที่แนบมาพรอมนี้ 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

 2.4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่  5)  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ ์รองอธิการบดฝีายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551 (ครั้งที่  5)  ดวยงานทะเบียนและวัดผลทางการศึกษา  
กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

2551 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 137 คน   จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
 

1.  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 10 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา                           จํานวน   2 คน 
- สาขาวิชา  เคมี                                 จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  ฟสิกส                            จํานวน   1 คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน 

 
 
 
 

  
 
 

/2.  คณะเกษตรศาสตร... 
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2.  คณะเกษตรศาสตร  จาํนวน  18 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

- สาขาวิชา  พืชไร                                 จํานวน    7 คน 
- สาขาวิชา  พืชสวน                              จํานวน 2 คน 

- สาขาวิชา  สัตวศาสตร                           จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  ประมง                                จํานวน   1 คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร               จํานวน   3 คน 

3.  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 30 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

- สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ จํานวน   17 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา จํานวน   3 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา จํานวน   4 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน   1 คน 

4.  คณะศิลปศาสตร จํานวน 26 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน 2 คน 

- สาขาวิชา  การทองเที่ยว จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม จํานวน 12 คน 

- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร จํานวน 2 คน 

     

  /5.คณะเภสชัศาสตร... 

5. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร จํานวน   1 คน 
6. คณะบริหารศาสตร  จาํนวน 27 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จํานวน   7 คน 
- สาขาวิชา  การเงินการธนาคาร จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ จํานวน 9 คน 

- สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

จํานวน 2 คน 

 สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

จํานวน   2 คน 

7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ จํานวน   1 คน 
8. คณะนิติศาสตร  จํานวน 6 คน  จําแนกตามสาขาวชิาไดดังนี ้

- สาขาวิชา  นิตศิาสตร จํานวน   6 คน 
  /9. คณะรัฐศาสตร... 
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9. คณะรัฐศาสตร  จํานวน 18 คน  จําแนกตามสาขาวชิาไดดังนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร จํานวน   6 คน 
- สาขาวิชา  การปกครอง จํานวน   9 คน 
- สาขาวิชา  การปกครองทองถ่ิน จํานวน   3 คน 

 

 โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 วันที่  3 พฤศจิกายน 2552  และคราวประชุมครั้งที่ 

3/2552 (วาระพิเศษ)  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี ้
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

 2.4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่  3)  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2551 (ครั้งที่  3)  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ

การศึกษา  จํานวน 96 คน  จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 18  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  เคมี จํานวน   5 คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   11 คน 
- สาขาวิชา   เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม จํานวน 1  

- สาขาวิชา  ฟสิกส จํานวน   1 คน 
2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน 18 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร จํานวน   2 คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนา

ชนบท 
จํานวน   16 คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 9 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล  จํานวน   1 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา จํานวน 7 คน 

- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ จํานวน   1 คน 
4. คณะศิลปศาสตร  จํานวน 23 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน   9 คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน 1 คน 

- สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา จํานวน   13 คน 
 /5. คณะเภสชัศาสตร...  
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5. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จํานวน   2 คน 

6. คณะบริหารศาสตร  จาํนวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การจัดการการทองเที่ยว  (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน   3 คน 

7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การกออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 1 คน 

8. คณะรัฐศาสตร  จํานวน 22 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
- สาขาวิชา  การปกครอง จํานวน 1 คน 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร จํานวน   21 คน 
 
โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได

พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552 วันที่  3 พฤศจิกายน 2552 และคราวประชุมครั้งที่ 

3/2552 (วาระพิเศษ)  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี ้
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2551 (ครั้งที่  2) 
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2551 (ครั้งที่  2) ดวยงานทะเบียนและวัดผลทางการ
ศึกษา กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําป

การศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  6 คน  จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 

1.คณะเกษตรศาสตร  จํานวน 1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร จํานวน  1 คน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ จํานวน  1 คน 

3. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 3 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ จํานวน  3 คน 

4. คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร จํานวน  1 คน 
 
 
 
 
 

/โดยคณะตนสงักัด... 
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โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการ สําเร็จการศึกษาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไดพิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2552 วันที่  3 พฤศจิกายน 2552 และคราวประชุมครั้งท่ี 

3/2552 (วาระพิเศษ)  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.5 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตดวยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไข

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา  2551 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ

การศึกษา จํานวน  1 คน  จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ 

 

1. คณะศิลปศาสตร  จํานวน 1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน  1 คน 

 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 วันที่  3 พฤศจิกายน 2552 ตามรายชื่อทีแ่นบมาพรอม 

    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.6 การประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552เร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ“ค.ป.ภ.” ซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหทุกมหาวิทยาลัยดําเนินการตามตัวบงช้ีดังกลาว รวมทั้งใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในแลวเสร็จภายในปการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาวมาตั้งแตปการศึกษา 2550  

 

 
/หลักการ/หลักแนวคิด... 



 15
หลักการ/หลักแนวคดิ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2552  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552  ไดมีมติ

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552  ตามที่คณะทํางานการจัดการ

ความรูและพัฒนาระบบราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาไดนําเสนอสาระสําคัญมีดังตอไปนี้  
ระบบการประกันคุณภาพ   

 ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ปฏิบัติตามองคประกอบ 9 ดานและ 63 ตัวบงช้ี  ประกอบดวย  ตัว

บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 41 ตัวบงช้ีและพิจารณาเพิ่ม 22 ตัวบงช้ี เพ่ือใชประเมินผล

การดําเนินงานใหครอบคลุมตามที่ สมศ. และ กพร. กําหนด  
 ระดับสํานัก  ปฏิบัติตามองคประกอบ 4 ดาน ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 แผน ฯองคประกอบ

ที่ 7 การบริหารและการจัดการ องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามภารกิจหลักของหนวยงาน    
 การกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย และการกําหนดคาเปาหมาย  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552  วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติเห็นชอบ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานหลักในแตละตัวบงช้ี และคาเปาหมายตามที่ไดนําเสนอ รวมทั้งใหคณะ/สํานักไดทบทวน

คาเปาหมาย โดยยึดหลักการดําเนินการ คือ คาเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาผลงานในรอบปที่ผานมา และไม
ควรต่ํากวา ระดับ 2 คะแนน เพ่ือเปนการนําไปสูการพัฒนาในระดับที่ใกลเคียงมาตรฐานหรือไดมาตรฐานในระดับ

ทีสู่งข้ึน ยกเวน ตัวบงช้ีที่คาดวามหาวิทยาลัย คณะ/สํานักจะตองใชเวลาในการพัฒนา ประกอบดวย 
ตัวบงช้ีที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
ตัวบงช้ีที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกฯ 
ตัวบงช้ีที่2.6 สัดสวนของอาจารยที่ทางวิชาการ (อ. :  ผศ. : รศ. : ศ.) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

2.4.7 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในระดับมหาวิทยาลัย  
งวดประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัยงวดประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แลวรายงาน

ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน หลังส้ินปงบประมาณ และจากมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตัวบงช้ีที่ 7.8 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อรองรับการดําเนินงาน

ตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว   
/ในสวนของการดําเนินงาน... 
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ในสวนของการดําเนินงานในงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ที่ใชเกณฑการประเมินตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑมาตรฐานตามตัวบงช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. คณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวนใหญสามารถดําเนินการไดสอดคลองตามมาตรฐานการ 
     ควบคุมภายใน ที่เก่ียวของกับหนวยงาน โดยมีบางมาตรฐานที่ยังมีความเสี่ยงหรือจุดที่ตองดําเนินการ 
      ปรับปรุง ซึ่งคณะ/หนวยงานตางๆ  อยูระหวางการกําหนดแผนการดําเนินงาน 
 2. ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับดี แตมีบางตัว 
     บงชี้ยังมีความเสี่ยงหรือจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งคณะ/หนวยงานที่เก่ียวของอยูระหวางการกําหนดแผนการ 
     ดําเนินงาน 
 3. จากการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑมาตรฐานการประกัน 
    คุณภาพ  พบวา มหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงที่ตองดําเนินการจัดการหรือควบคุม ทั้งดานการเงินและ 
    งบประมาณ  ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน และดานเหตุการณภายนอก  ซึ่งที่ประชุม 
    คณะกรรมการบริหารความ    เส่ียงและเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายคณะบุคคลและ 
    หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการกําหนดแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว แตยังมีบางความเสี่ยงที่มี 
    ผูรับผิดชอบมากกวา 1 หนวยงาน ยังจัดทําแผนไมแลวเสร็จ ซึ่งกองแผนงานจักไดประสานขอความ 
    รวมมือตอไป 

โดยสถานการณดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อยูระหวางการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในตามแบบฟอรมที่กําหนด และกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งวดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552  ทั้งนี้ ยังมีบางคณะที่ยังไมไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ  จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ประเด็นในการพิจารณา  2  ประเด็น  ดงัน้ี 

1. พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิการจดัการหรือควบคุมความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   
   โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ยังจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ยังไมเรียบรอย 
2. พิจารณากาํหนดแนวทาง หรือใหขอเสนอแนะเพื่อสนับสนนุและสงเสริมใหการดําเนนิงานตามนโยบายการ 
   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหหนวยงานที่ยังมิไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารหรือควบคุมความเสี่ยงใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
โดยมอบหมายกองแผนงานดําเนินการติดตามผลการดําเนินการดังกลาวและขอใหจัดทําสรปุ 
รายงานผลการดําเนินการของคณะ/หนวยงานและใหรายงานตอไปที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตอไป 
  

  2.4.8 การพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 
  ถอนเรื่อง 

/2.4.9 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย... 
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2.4.9 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2553 จากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 ไดเห็นชอบใหมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือนหรือเปนไป

ตามวาระการประชุมที่จําเปนเรงดวน พ.ศ. 2552 ที่ผานมา  การดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ประชุม โดยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใครขอสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2. สรุปจํานวนการเขาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3. สรุปการสงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตารางที่รายงานดังกลาวขางตนเปนการรายงานตามรูปแบบขอมูลประกอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก ซึ่งรายงานตามปการศึกษา ทั้งนี้ การดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนตัวชี้วัดคุณภาพการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหการสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2552  ซึ่งจะเปนขอมูล

ประกอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ป 2552 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครขอเสนอปฏิทินการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- พิจารณากาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2553  
    กําหนดการประชุมเปนแบบ 2 เดือน : ประชุม 1 ครั้ง 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.10   การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศกึษา เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก  รอบสาม 
 ถอนเรื่อง 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 8/2552 (วาระพิเศษ)   

วันศุกรที่  13  พฤศจิกายน  2552  ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน 
อธิการบดี (หลังใหม)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

  มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 (วาระพิเศษ)   
วันศุกรที่  13  พฤศจิกายน  2552 โดยไมมีขอแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

4.1.1 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร 
 
 

/ชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ... 
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ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ  รักษาราชการ

แทนคณบดคีณะบริหารศาสตร รายงานผลการปฏิบตัหินาที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตรตอทีป่ระชุม

สภามหาวิทยาลัย  ดังนี ้ 
1. โครงสรางบริหารคณะ  -  อยูระหวางดําเนนิการ 
ขอเท็จจริง 

1. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารคณะบริหารศาสตร คณะฯตองดําเนินงานภายใต 
    “คณะกรรมการอํานวยการ” ซึ่ง มีอธิการบดีเปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒภิายนอกคณะ/ 
    มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ คณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ แตพบวา คณะฯ มีการใช  
    “กรรมการประจําคณะฯ” แทนสืบเนือ่งมาหลายปแลว  
2. “กรรมการประจําคณะ” ดังกลาว ไมมีขอบังคับมหาวิทยาลัยรองรับ อีกทั้ง องคประกอบกไ็ม 
    สอดคลอง กับ “กรรมการประจําคณะ” ตามที่ปรากฏใน พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
3. สภามหาวิทยาลัย ไดอนมุัต ิในการประชุม เม่ือ วันเสารที่  26 พฤศจิกายน 2552 ใหดําเนินการใน 
    รูปแบบ “กรรมการประจําคณะ”โดยอณุโลมใหอางองิรายละเอียดตามที่พระราชบัญญตั ิ
    มหาวิทยาลัย ไดตราไว จนกวา มหาวทิยาลัยจะดาํเนินการตามทีส่ภามหาวิทยาลัยสั่งการ ใหได 
    ขอสรุป สําหรับ คณะที่จดัตั้งตามมติสภามหาวิทยาลยั ทั้งหมด (บริหารศาสตร นิตศิาสตร รัฐศาสตร  
    ศิลปประยกุตและการออกแบบ และ วิทยาลัยแพทยและการสาธารณสุข) 
4. องคประกอบของกรรมการประจําคณะ ตามที่ตราไวใน พรบ. มอบ. นัน้ ตองมีจํานวน ไมนอยวา7  
    คนและ ไมเกิน 9 คน ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน รองคณบดี หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา  
    (สาขาวิชา สําหรับคณะทีไ่มมีการจัดตั้งเปนภาควิชา) ผูแทนคณาจารยซึ่งคุณสมบัติ และ การไดมา 
    ใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัย 
5. ปจจุบนั คณะบริหารศาสตร แบงสาขาวิชาทั้งหมด สาขาวิชาเปน ดังนี ้
(1) การจัดการทั่วไป  
(2) การจัดการตลาด  
(3)การจัดการบริการอุตสาหกรรมและการบริการ  
(4) การเงินและ การธนาคาร  
(5) บัญชี  
(6) การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  
(7) เศรษฐกิจพอเพียง  
(8) พัฒนบูรณาการศาสตร  

ปญหา 
- การจัดการเพื่อใหมีจํานวนจากองคประกอบตางไมเกิน จํานวน 9 คน 
- มหาวิทยาลยั ยัง ไมมีขอบังคับ ตามที่ระบุไวในขอ ง. 
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การดําเนินการ 

- จํานวนสาขาวิชาที่เหมาะสมกับการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ อยูในระหวางการพิจารณาทบทวน  
   โดย ใหคณาจารยคณะบรหิารศาสตรมีสวนรวมใหมากที่สุด 
- ขอบังคับคณุสมบัติและการไดมาของผูแทนคณาจารย ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการโดยเร็วที่สุด 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาประเด็นที่  1  

 - ขออนุมัตใิหคณะบริหารศาสตรดําเนินการภายใตคณะกรรมการประจําคณะ ในสภาพปจจบุนั ไปจนกวา  
    มหาวิทยาลัยจะไดดาํเนนิการใหมีขอบังคับฯ และกําหนดขอตกลงรวมระหวางคณะในกํากับทั้งหมดใหเรียบรอย 

2. การดําเนินงานดานหลักสูตร- อยูระหวางดําเนินการ 
2.1หลักสูตรที่ กพ. ยังไมรับรอง 
ขอเท็จจริง  

หลักสูตร มหาบัณฑิตการบริหารจัดการทองเที่ยว เปดการเรียนการสอนจนกระทั่งมีนักศึกษา ที่จบการศึกษา  
และ จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคมนี้ จํานวน 4 คน แต หลักสูตรยังไมไดรับการรับรองจาก 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน    สาเหตุ คือ สกอ. ไดแจงใหดําเนินการเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรให
ถูกตอง คือ ตองมีจํานวนอยางนอย 5 คน และ อยางนอย 3 คน ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือ ตําแหนง รอง

ศาสตราจารย โดย พบวา ที่ไดนําเสนอไปนั้นมีช่ือซ้ําซอนกับหลักสูตรอื่น 

ปญหา   
ขาดอาจารยประจําสําหรับหลักสูตรที่ดําเนนิการ คณะบรหิารศาสตร มคีณาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก  

จํานวน 7 คน  ดังนี ้ 
1. สาขาบริหารธุรกิจ 5 คน  
2. สาขาเกษตรศาสตร 2 คน  
    (ในจาํนวนนี้ จบการศึกษาจากเซน็ทรัล ลูซอนประเทศฟลิปปนส ซึ่งกพ.ไมรับรอง 1 คน) และ  
3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่จางเปนคณาจารยประจําครึ่งเวลา 1 คน  ยังไมมีอาจารยประจําที่มีตาํแหนงทาง 
    วิชาการ และ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร  (ไมรวมพัฒนบูรณาการศาสตร) คอื  
    บริหารธุรกิจ และ การบริหารจัดการการทองเที่ยว  

การดําเนินการแกไข 
- ขอความอนเุคราะห อาจารย ที่มีคุณสมบัตติรง จาก คณะศิลปศาสตร ได 1คน และคณะวิทยาศาสตร อีก 2 คน  
- ตดิตามการนําเสนอเพื่อการรับรองใหถูกตองโดยเรงดวน 
- ปรับรายชื่ออาจารยประจาํหลักสูตร ของหลักสูตรอื่นๆของคณะใหถูกตองดวย 
2.2 การบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐกิจพอเพียงและปริญญาโท-เอก พัฒนบูรณาการศาสตร 
- อธิการบดไีดปรับเปลี่ยนอาจารยประจาํหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร โดยประกอบดวย ศาสตราจารยประกอบ   
   วิโรจนกูฏ เปนประธานฯ และคณาจารยจากคณะเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตรและคณะอืน่รวมดวย 
- คณะฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลทุกดาน เพ่ือเสนอเขาใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
   กอนขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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3. การเตรียมการเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณบดี- อยูระหวางดําเนินการ 
-  ไดรับความอนุเคราะหจาก ทานครูบาสทุธินันท ปรัชญพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสวนา 
    กับประชาคม เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน  2552 เพ่ือสรุปคุณสมบตัิคณบดีที่ประชาคมพึงประสงค 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติใหคณะบรหิารศาสตรดําเนินการภายใตคณะกรรมการประจําคณะ  
ในสภาพปจจบุัน ไปจนกวามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหมีขอบังคับฯ และกําหนดขอตกลง 
รวมระหวางคณะในกํากับทัง้หมดใหเรียบรอย ทั้งน้ี มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารเรง 
ดําเนินการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย คณะกรรมการประจําคณะของคณะในกํากบั  
โดยขอใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากนี้ 

  

4.1.2 รายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ถอนเรื่อง 

 

4.1.3 การเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 29 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบการเตรียมดําเนินการเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ครั้งที่ 29  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ฝายเลขานุการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร  ครั้งที่  29  ใคร

ขอรายงานความคืบหนาการจัดเตรียมการแขงขันกีฬาบุคลากร ดังนี้ 
1. ระยะเวลาการดําเนินการแขงขัน  

      ระหวางวันที่  1- 8  พฤษภาคม  2553 ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี จังหวัดอบุลราชธาน ี
2. ช่ือการแขงขันวา “กันเกราเกมส” 
3. สัญลักษณการแขงขันคือ “ชอดอกกันเกรา” 
4. สัญลักษณนําโชคคือ “ไก” 
5. คําขวัญการแขงขันวา “ กีฬา กติกา กลมเกลียว” 
โดยการจดัการแขงขันจัดใหมีการแขงขันกีฬาทั้งหมด  19  ชนิดกฬีาพรอมสถานที่จดัการแขงขันภายใน  

จํานวน 12 ชนิดกีฬา  / ภายนอก จํานวน  7  ชนดิกีฬา และหนวยงานที่รับผดิชอบ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  
4.2.1 แผนงานวิจัยแผนงานการบริการวิชาการแกสังคมและแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

งบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2553  
 

/ผูชวยศาสตราจารย กังวาน  ธรรมแสง... 
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ผูชวยศาสตราจารย กังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา แผนงานวิจัยแผนงานการบริการวิชาการแกสังคมและแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ

แผนดินประจําป พ.ศ. 2553 ตามที่  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานวิจัย  แผนงานบรกิาร

วิชาการแกสังคมและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 6/2552  วันเสารที่ 28 สิงหาคม 2552  โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ รวมกับคณะกรรมการบริหารงาน ไดประชุมพิจารณา

กล่ันกรองแผนงานดังกลาว อีกครั้ง    ซึ่งตอมา  เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552  วันเสารที่ 26 

กันยายน 2552 สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยชะลอแผนการปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ  แผน

งานวิจัย  แผนบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้   มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  

อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาแผนงานดังกลาวใหมีความสอดคลองและเหมาะสม  

โดยเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไปนั้น 
  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ  ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงานดังกลาว  ใครขอเรียนชี้แจง

ความคืบหนาในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมครั้งท่ี 6/2552  วา  

โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ  ไดเชิญผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน

บริการวิชาการ ปงบประมาณ 2553  รวมประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงแนวทางการปรับแผนการดําเนินงานให

สอดคลองกับขอเสนอแนะดังกลาว  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552  เวลา 15.00 น.  ณ หองประชุมศรีเมืองใหม  

อาคารเครือขายประสานงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   โดยมีประเด็นการชี้แจง คือ 
1. หลักคิด/เกณฑการจัดทําโครงการ 

• ยึดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหลัก 
• เกิดประโยชน (impact) ตอสังคม ชุมชน อยางชัดเจน 
• บูรณาการระหวาง การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

บูรณาการระหวางหนวยงานภายใน  ภายนอก มหาวิทยาลัย 
2. กลุมเปาหมาย/ประเภทโครงการ 

2.1 โรงเรียน ครู นักเรียน เยาวชนเปาหมายหลัก ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครู นักเรียน  
เทคนิคการสอน ส่ือการสอน หลักสูตร  เพ่ือสรางตัวปอนใหแก มอบ. และสรางเจตนคติที่ตอ 
คณะ  พัฒนาศูนยการเรียนรู 

     2.2  กอนวัยเรียน – ประถม (รร. เครือขายพันธมิตร 22 แหง) โรงเรียนในถิ่นทรุกันดาร (ตชด.) 
     2.3  มัธยมตน – ปลาย  ลือคําหาญ  จุฬาภรณ   โรงเรียนในความรวมมอืกับหนวยงานตางๆ เชน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หองเรียนวทิยาศาสตร  เด็กอัจฉริยภาพ  คายโอลิมปค (กระทรวงวิทยาศาสตร)  โดย

เนนวิชาที่ใชสอบ ONET, ANET หรือโรงเรียนในกลุมเปาหมายเฉพาะของคณะตางๆ 
3.   กลุมอาชีพ เชน เกษตรกร  อุตสาหกรรม  วิสาหกิจชุมชน OTOP, SMEs  

      - อาหาร หัตถกรรม  จักสาน  ส่ิงทอ  เครื่องแกว  เครื่องปนดินเผา ทองเหลือง 
      - กําหนดพื้นที่เดียวกัน  กําหนดเปาหมายรวมกัน   พัฒนาใหครบวงจร  แยกภาระกิจกัน 
      วัตถุประสงคหลัก  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ิมมูลคา  และเพ่ิมกําไร 
      - ทําครบวงจรตั้งแตตนน้ํา – กลางน้ํา – ปลายน้ํา  

/4.   กลุมประชาชน... 
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4.   กลุมประชาชน ชุมชน ผูสูงวัย ผูดอยโอกาส  

      วัตถุประสงคหลัก  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต  เสริมสรางสุขภาวะ  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  การพึ่งตนเอง การมีสวนรวมในการปกครอง  ความเปนธรรมในสังคม 
5.   ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

•  เนนวิชาการในสาขาที่ มอบ. มีความเขมแข็ง  
•  ระดับชาติ  ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย (สหสาขาวิชาตาม Cluster)  

เฉพาะสาขาโควตาคณะ 2 ป/   ครั้ง   
•  ระดับนานาชาติ  รวมมือกับหนวยงานภายนอก โควตาคณะ 2 ป/ครั้ง  

6.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
     - ผูเขาอบรมเปนบุคคลภายนอก 
     - ไมซ้ําซอนกับภารกิจหลักของหนวยงานอื่น  (ยกเวนไดเงินอุดหนุน) 
     - ควรเกิดจากงานวิจัยของ มอบ.  เช่ือมโยงกับการสอน 
     -  วิทยากรหลักเปนบุคลากรของ มอบ. สายสนับสนุนไมได KPI  
7. เกณฑดานงบประมาณ  

-  ยึดตามระเบียบที่เก่ียวของทั้งของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีและกระทรวงการคลัง 
      -  ความสมเหตุ สมผลระหวาง input, output, outcome, man-day  
      -   กระจายโครงการตามจํานวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา FTES  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลอนุมัติ  

  

4.2.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย กังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ 
พิจารณา โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯไดเสนอเรื่องโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อ

วันที่ 28 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 5 /2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดยที่ประชุมไดเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงานนั้น 
โครงการจัดตัง้กองสงเสริมการวิจัยฯ ในฐานะหนวยประสานการดําเนินงาน ไดแกไขตามคําแนะนําของสภา 

มหาวิทยาลัยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. ขอใหปรับชื่อของหนวยงานใหมีความสอดคลองกบัภารกิจ  

2. ขอใหปรับโครงสรางของหนวยงานใหมีความชัดเจน 
3. ขอบังคับฯ ของหนวยงานใหปรับแกตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

 

4.2.3 รายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
นายไท  แสงเทียน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รายงานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพิจารณาเรื่อง

การรายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังน้ี 
1. ขอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลวาชวงระยะเวลาใดที ่
    การดําเนินการโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
    โดยขอใหระบุ วันที่/ครั้งที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระการประชุม และมตทิี่ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ันๆ 
2. มอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบความถูกตอง วาการดําเนินการลงนาม 
    สัญญาจางกอสรางเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2539 โดยอํานาจที่ไดรับมอบจาก 
    รัฐมนตรีวาการ ตามคําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่  28/2535 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ 2539 
    ชอบกฎหมายหรือไม โดยของใหช้ีแจงผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  
3. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารซึ่งกํากับดูแลกองคลังตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ  
    จังหวัดที่ทําสัญญาจางกอสราง เพื่อเปรียบเทียบในอัตรารอยละ 12 และขอใหเปรียบเทียบ 
    ตรวจสอบสัญญาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีการดาํเนินการเหมือนกัน 

   ทั้งน้ี ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
  
 4.2.4 ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
 รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรฐัศาสตร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การอนุมตัิ

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

8/2552 วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหคณะรัฐศาสตรพิจารณาดาํเนนิการตรวจสอบการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการปรกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 394 คน 

เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 นั้น กองบริการการศกึษาไดประสานการดาํเนินการแลว 

ดังนั้น คณะรฐัศาสตร ไดดาํเนินการนําเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 9/2552  ไดมี
มติเห็นชอบในการอนุมตัิผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551  จํานวน  394 คน  ในวัน

อังคารที่ 26  ตุลาคม 2552  และมีมติอนุมตัิใหปรญิญาเกียรตนิยิมและยังยืนยันเห็นชอบตามนั้น  พรอมนี้ คณะ

รัฐศาสตรไดช้ีแจงกระบวนการเรียนการสอน (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

/อนึ่ง... 
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 อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ขอใหคณบดีคณะรัฐศาสตร รายงานปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จัดการภายในคณะรัฐศาสตร ซึ่งรองศาสตราจารยธงชยั  วงศชัยสุวรรณ มอบหมายนายขวัญชัย เกิดแดน รองคณบดี

ฝายวิชาการ คณะรัฐศาสตร รายงานปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการภายในคณะรัฐศาสตร  ดังนี ้
 1. สาเหตุการยกเลิกการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 2. การประกาศสอบวิทยานพินธของนักศกึษาระดับปรญิญาโท จาํนวน  20  คนในวันเดียว 
 3. อํานาจการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร 
 4. การดําเนินการแกไขผลการประกันคุณภาพทางการศกึษาของคณะรัฐศาสตร และ 
 5. การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะรฐัศาสตร 

  

มติ ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นการขออนุมัติปริญญาของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ดังน้ี ขอใหคณะ 
รัฐศาสตรช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแลวนําเรียน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
ในกรณีการรายงานปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการภายในคณะรัฐศาสตร โดยผูบริหาร

ของคณะนั้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังน้ี 
1. มอบหมายอธิการบดีใหจัดการระบบการบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตรใหมีความถูกตอง 
    และชัดเจน โดยใหมีการชี้แจงกระบวนการทํางาน ขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองใหผูบริหาร 
    คณะรัฐศาสตรมีความรูความเขาใจในระบบและกระบวนการทํางานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการใหจัดระบบดานวิชาการ งานบริหารบัณฑิตของคณะ 
    รัฐศาสตรใหมีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมภิบาล 
   

4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 

หัวหนาสวนงาน 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน เสนอที่ประชุม เร่ือง การรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน ซึ่งเปนรายงานผลการแระเมิน

ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะเพิม่เติม  ดังน้ี 
1. มอบหมายคณะกรรมการประเมินฯ สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบด ี
    คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร อธิการบดี เปดเผยกับบุคลกรของมหาวิทยาลัย 
    รับทราบผลการประเมินดังกลาว โดยขอใหสอบถามความสมัครใจผูที่ไดรับการประเมินใน 
    การเปดเผยผลการประเมินฯ  และขอใหคณะกรรมการประเมินฯ นําผลการประเมินฯ ไป 
    เปนแนวทางใหกับผูบริหารคณะ/สํานัก ที่จะไดรับการประเมินในคราวตอไป  ทั้งน้ี ขอให 
    ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

/2. ขอใหมหาวิทยาลัย... 
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2. ขอใหมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินฯ ไปเปนขอกําหนดภาระงานสําหรับผูบริหารรายตอไป 
    ของหนวยงานที่ไดรับการประเมิน 

 

4.3.2 สรุปรายงานผลการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2549-2552  (ลับ)    

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สรุปรายงานผลการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2549-2552 ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  7/2552  มีมติใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการรายงานผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ  นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 6/2552 เม่ือ วันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2552  มีมติเห็นชอบใหเสนอขอมูลการยื่น

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประจําป 2549 – 2552 ทั้งกรณีผูผานเกณฑ ไมผานเกณฑ และอยูระหวาง

ดําเนินการ และมีขอเสนอแนะตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ขอมูลสรุปการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประจําป 2549 – 2552 
 

ลําดับ

ที่ 
ตําแหนง ผาน ไมผาน อยูระหวางดําเนินการ รวม 

1 ผูชวยศาสตราจารย 31 6 8 45 
2 รองศาสตราจารย 7 5 3 15 
3. ศาสตราจารย - - - - 

 

(ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.2/ว. 1889 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552เร่ือง  แจง

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีคาคะแนนเทากับ 2.8701 จากคาคะแนนเต็ม  5  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตัวชี้วัดที่  12 

ซึ่งมีคาคะแนนที่ได  5  คะแนน  รายละเอียดดังนี้  
 

 

 

 

 
/ตัวชี้วัด/ความสําเร็จ... 
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ตัวชี้วัด/ความสําเร็จ หนวย 

วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2552 
ผลการดําเนินงานรอบ 

12  เดือน 
ตัวชี้วัด 
ที่ 12 

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของ 
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจาก 
สภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 10  ผลงาน คะแนน

ที่ได 
ถวงน้ําหนัก

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่ 
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 5 5.00 0.025

12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
สูการปฏิบัติ 

ระดับ 5 5 6 5.00 0.025

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.2 รายงานผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การรายงานผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 704,760,500.- บาท และไดรับเงินประจํางวดแลวเปนเงิน 

704,760,500.- บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ100 ของงบประมาณที่ไดรับ ณ วันที่  30  กันยายน  2552 มีการเบิกจาย

งบประมาณไปแลวทั้งส้ิน 576,392,028.01 บาท คิดเปนรอยละ 81.30 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  การเบิกจายดังกลาว ต่ํากวา ที่รัฐบาลกําหนดไว (เทากับรอยละ 94) คิด

เปนรอยละ12.70 ของงบประมาณที่ไดรับแตสูงกวา อัตราการเบิกจาย ณ ส้ินปงบประมาณ 2551 รอยละ 3.27 

(เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มียอดรายจายทั้งส้ิน 499,534,562.02 บาท คิดเปนรอยละ 78.03 ของ

งบประมาณที่ไดรับและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference  
(PACCON  2010 )  ในป พ.ศ.  2553 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry 

International Conference (PACCON  2010 )  ในป พ.ศ.  2553  ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะครบรอบ 20 

ปแหงการกอตั้งมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหคณะตางๆ มีกิจกรรมทั้งทางดานวิชาการ งานวิจัย

และบริการวิชาการ  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร ไดรับเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and 

Applied Chemistry International Conference (PACCON  2010 )  ในป พ.ศ. 2553 โดยสมาคมเคมีแหงประเทศ

ไทย โดยการนี้ศาสตราจารย ดร. สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จเปนประธานใน 
 

/พิธีเปดการประชุม... 
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พิธีเปดการประชุม โดยทรงบรรยายพิเศษประมาณ  45 นาที ทรงอนุญาตผูแทนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัด

ประชุมเขารับพระราชทานโลและทรงอนุญาตบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กําหนดการจัดการประชุมดังกลาว 

ในวันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม  2553  เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวชั่น เซ็นเตอร 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 การปรับปรุง/แกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 
เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 

 ดวยศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัย พ.ศ. 2551  ขอ 46 ซึ่งกรณีที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง กระทําผิดทางวินัย ผูที่มีอํานาจในการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในขอบังคับดังกลาวมิไดระบุไว ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แกไข ขอบังคับ

ดังกลาว และความตามขอ 46 ใหมีความสอดคลองกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมายดําเนินการการปรับปรุง/แกไข  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวน 
พิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองตามขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อจักไดจัดสงขอบังคับดังกลาวใหสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 
5.5 กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  2551 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  2551 
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค  พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปการศึกษา 2551 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จักไดเขาพบและมอบปริญญา

ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันพุธที่  30  

ธันวาคม  2552  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บานส่ีเสาเทเวศร  กรุงเทพมหานคร เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการดังกลาวแลว  

เวลา  13.30 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักไดเดินทางไปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้น

ปใหม พรอมนี้ จักไดทูลเกลาฯ ถวายพระแกวบุศราคัม  พระประจําจังหวัดอุบลราชธานี แดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  
 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  1/2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2553  ในวันเสารที่  30   

มกราคม  2553  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

 

 
 

ปดประชุมเวลา  15.15 น. 
 
 
 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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