
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่   7/2552 

วันเสารที่  26  กันยายน  2552   เวลา   09.00  น. 
ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร  

 
ผูเขาประชุม 

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

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

13. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       ประเภทโดยตาํแหนง  

14. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

15. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

16.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  

17.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 

18.  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

/ผูที่เขาประชมุไมได… 
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ผูที่เขาประชมุไมได

1.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 2. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร  
3.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                            ประเภทคณาจารยประจํา  

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผูศาสตราจารยอุทิศ    อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
2.  นายไท      แสงเทียน  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

3.  นางจอมสรุางค    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   แนะนําประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการคัดเลือกจากสภาอาจารย  
1. รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร ประธานสภาอาจารย     

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการ  7  ชุดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงท่ีประชุม 

เพ่ือทราบการลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการ 7 ชุด ตามมติสภามหาวิทยาลยั ซึง่

เปนการแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการในดานตางๆ ดังนี้  
1. คณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ  
2. คณะกรรมการดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
3. คณะกรรมการดานการสงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรมและบริการวิชาการ 
4. คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. คณะกรรมการดานการสงเสริมและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

6. คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล 
7. คณะกรรมการดานการเสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูลและองคความรู 

 ทั้งนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จักไดดาํเนินการแจงเวียนประกาศดังกลาวตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
/1.1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย... 
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1.1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 3 ราย  คือ  
1. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                  

2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล   ประเภทผูบริหาร  

3. รองศาสตราจารยเกรียงไกร โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.4 การเดินทางไปตางประเทศของอธิการบดี  

ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง แจงที่ประชมุ 

เพ่ือทราบเรื่อง การเดินทางไปตางประเทศของอธิการบดีรวมกับนายอิสระ  สมชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ณ ประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ ในการเดินทางดังกลาว เปน

การเยี่ยมผูหญิงไทยที่เปนคนอีสานและสมรสกับชาวตางชาติ  พบวามีปญหาในหลายๆ ดาน ทั้งในเรื่องคานิยมความ

เปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของผูหญิงอีสาน เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไดนําปญหา

ดังกลาว ศึกษาหาแนวทางในการแกไขตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง  แผนปฏิบตัิการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานไีดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เปนคาใชจายในการดาํเนินงานเปนเงนิ  934,710,200 บาท จําแนกตามงบประมาณไดดังนี ้
- งบประมาณแผนดิน   493,710,100 บาท คิดเปนรอยละ  52.82  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด 
- งบประมาณเงินรายได 364,893,300 บาท คิดเปนรอยละ  39.04  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด 
- งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 76,106,800  บาท คิดเปนรอยละ  8.14 ของงบประมาณ 
  รายจายทั้งหมด 
งบประมาณรายจายดังกลาว ลดลง จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เปนเงิน  

127,912,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.04  
 จากงบประมาณในภาครายรับดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดนํามาประมาณการรายจาย ซึ่งจําแนกตามยทุธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเภทงบประมาณ ไดดังนี้ 
- ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนเงิน  33,969,100 บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.63 ของงบประมาณ

รายจายทุกประเภท 
 

/- ยุทธศาสตรที่ 2... 
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- ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเคร่ืองมือ มีความรูในทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนํา

ความรูไปคิดแกปญหาในพื้นที่ไดจริง เปนเงิน 504,978,500 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 54.03 ของ

งบประมาณรายจายทุกประเภท 
- ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรคที่

สามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในทองถ่ินและประเทศใหอยูไดอยางมีความสุข เปนเงิน 

25,268,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.70 ของงบประมาณรายจายทุกประเภท 
- ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูล องคความรูและผูรูในอีสานใตและอนุภาค

ลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัยผานการ

เรียนรูรวมกับชุมชน เปนเงิน 20,352,800 บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.18 ของงบประมาณรายจายทุก

ประเภท 
- ยุทธศาสตรที่ 5  สงเสริม ทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบและความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถ่ินและชาติโดยการซึมซับเขาสูวิถีการดํารงชีวิตเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใตความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  เปนเงิน 10,305,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.10 ของงบประมาณ

รายจายทุกประเภท 
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและมี

ความสุข เปนเงิน 339,836,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 36.36 ของงบประมาณรายจายทุกประเภท 
จากการประมาณรายจายที่กลาวขางตน เม่ือพิจารณาถึงแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส ไดดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 เปนเงิน  219,295,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ  23.46 ของงบประมาณรายจายทุก

ประเภท 
- ไตรมาสที่ 2 เปนเงิน  237,705,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ  25.43 ของงบประมาณรายจายทุก

ประเภท 
- ไตรมาสที่ 3 เปนเงิน  248,170,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ  26.55 ของงบประมาณรายจายทุก

ประเภท 
- ไตรมาสที่ 4 เปนเงิน  229,539,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ  24.56 ของงบประมาณรายจายทุก

ประเภท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ  โดยในเบื้องตน ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
เพิ่มเติม ดังน้ี 
1. มอบหมายใหคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณทบทวน ปรับแกใหถูกตองและ 
    เหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตอไป 
 
 

/2. ขอใหมหาวิทยาลัย… 
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2. เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553ยังไมสามารถ 
    ประกาศใชได  จึงขอใหมหาวิทยาลัยนําแนวทางวิเคราะหแผนงานแผนงานวิจัย แผนงาน 
    บริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   
    อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรวมวิเคราะหกับโครงการจัดตั้ง 
    กองการวิจัยที่จะใชเกณฑในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหนํามาใชในปงบประมาณรายจาย  
    พ.ศ. 2553  
3. ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาฯ น้ัน ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและชะลอการ 
    จัดสรรงบประมาณรายจายหมวดคาตอบแทนใชสอยของยุทธศาสตรดังกลาว โดยใหเสนอที่ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  4. มอบหมายกองแผนงานจัดทํารายงานผลกระทบของงบประมาณรายจาย ซึ่งไดรับการ 
    จัดสรรงบประมาณลดลง ทั้งในดานสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑหรืออ่ืนๆ โดยใหเสนอที่ประชุม 
    สภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  5. การใชจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรในหมวดตางๆ น้ัน ขอใหทุกคณะ/สํานัก/ 
       หนวยงาน รายงานผลการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน (สรุปปดบัญชี 

    ประจําเดือน) โดยขอใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 7  
    ของเดือนถัดไป และใหเร่ิมดําเนินการในเดือนตุลาคม  2552 เปนตนไป ทั้งน้ี ขอให 
    หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขอใหอธิการบดี 
    รายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งผลการรายงานผลดังกลาว  
    มอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายนําไปพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลเพื่อใช 
    ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
6. มอบหมายอธิการบดีสั่งการทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ใหดําเนินการจัดทําเอกสารที่ 
    เกี่ยวของดานการเงิน งบประมาณ พัสดุผานโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
    และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ  3 มิติ  (ระบบบัญชี 3 มิติ) เพื่อจักไดใช 
    เปนฐานขอมูลประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรไดรบัการแตงตั้งเปนคณบดคีณะเกษตรศาสตร 

ศาสตราจารยยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายชื่อผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งเปนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล เปน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2552 – 30  กันยายน 2556  ทั้งน้ี  ที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตรไปพบ    

รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล  เพื่อกําหนดภาระงาน (TOR) ของคณบดี นอกเหนือจาก 

การประกันคุณภาพและการวิจัยแลว ตองมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การพัฒนา

คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการวิจัยดานการเรียนการ

สอนซึ่งตองควบคูไปกับการสอนของอาจารยภายในคณะ โดยการประเมินผลสําเร็จของ

นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตแลว ขอใหเพิ่มการ

ประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง/ชุมชนของบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต 
 

 2.2.2 การพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2552  
  ถอนเรื่อง 
 

 2.2.3 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 

5/2552 วันพฤหัสบดีที่  10  กันยายน  2552 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตาม

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  จํานวน  3  ราย โดยผลงานผานเกณฑการประเมินฯ จํานวน  2  ราย และไมผานเกณฑการประเมินฯ 

จํานวน  1  ราย ซึ่งการพิจารณานั้นเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.พ.อ และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี  
1. การดําเนินการควรกําหนดหลักเกณฑที่ตองถือปฏิบัติ เชน การเปดเผยรายชื่อผูที่ไมผานการ 
    ประเมินน้ัน  ขอใหเสนอรายชื่อกับนายกสภามหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนเอกสารลับและ 
    เสนอเอกสารในวันประชุม  ดังน้ัน ขอใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 
    วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทํารายละเอียดหลักการและเหตุผลของผูที่ผานการ 
    ประเมินและผูที่ไมผานการประเมิน ซึ่งการอนุมัติน้ันเปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
    ที่จะพิจารณาตอไป 
 
 
 

/2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย… 
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2. สืบเนื่องจากคณาจารยของมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาตอ และตามหลักสูตรการเรียนนอกเวลา 
    ราชการ จะไมนับเปนวันลา ซึ่งบางรายในระหวางการลาศึกษาตอน้ัน ไดมีการยื่นเอกสาร 
    เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งไมปรากฏแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีดังกลาว ดังน้ัน ที่ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิศึกษาประเด็นปญหา ในกรณีที่การขอตําแหนงทางวิชาการ 
    ระหวางการลาศึกษาตอของอาจารยโดยจัดทําขอมูลเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว 
    ตอไป 

3. สืบเนื่องจากการอนุมัติการลาศึกษาตอของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งตาม 
    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน  2551   ณ  จังหวัด 
    มุกดาหาร ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.2 นโยบายและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2552 ความตามขอ  5. น้ัน ขอใหอธิการบดี 
    พิจารณากําหนดหลักเกณฑใหมีความชัดเจน โดยกําหนดเปนระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย 
    การลาศึกษาตอของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณาขั้นตนน้ัน ขอให 
    คณะกรรมการประจําคณะ/สํานักพิจารณาคุณภาพของสถาบันที่บุคลากรจะลาศึกษาตอ  
 

 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 2.3.1 การขออนุมัติปดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545 สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ 

ขออนุมัติปดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม

ครั้งที่  3/2552   เม่ือวันที่  14  กรกฎาคม  2552  ไดมีมติอนุมัติในหลักการเห็นชอบใหปดหลักสูตรเภสัชศาสตร  

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545  สังกัดคณะเภสัชศาสตร   

หลักสูตรดังกลาว คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรฯ  ไดพิจารณาจากเหตุผล  ความจําเปน 

ความคุมคา คุมทุนของหลักสูตร   ดวยเหตุผล  ดังนี้   
1. หลักสูตรไดชะลอการรับนักศึกษามาเปนเวลา 4 ป นับตั้งแตปการศึกษา  2549 จนถึงปจจุบัน  
2. จํานวนอาจารยในสาขาที่ปฏิบัติงานประจํา มีจํานวนไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและควบคุม 
    วิทยานิพนธ   
3. ควรมีการจัดทําหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพและความตองการ 
    ของกลุมเปาหมาย และควรดําเนินการเปดรับนักศึกษาเมื่ออาจารยประจําซึ่งมีวุฒิตรงสาขา มีจํานวน 
    เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน  สามารถจัดการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธไดอยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 

/อนึ่ง... 
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อนึ่ง หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2545   เปนหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย  มี

จํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 34 คน มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน 27 คน ขณะนี้มีนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 3 คน เบื้องตนการปดหลักสูตรดังกลาว  ไดผานการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการปดหลักสูตรจาก

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติในหลักการ ในเบ้ืองตนขอใหชะลอการรับนักศึกษาใหมและการปด 
หลักสูตรดังกลาวไวกอน จนกวานักศึกษาที่เหลือจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  โดยขอให 
มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบการปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น 
2.4.1 การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  (ลับ) 

กรณีนางวีณาวรรณ  ประชุมชิต เร่ือง การไมไดรับความเปนธรรม  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2551  
 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2551  ดวยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบ

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปการศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 2 คน โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 
 

1. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 2 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
1.1 สาขาวิชา  เภสัชศาสตร จํานวน  2 คน 

 
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได

พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 1 กันยายน 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 
/2.4.3 พิจารณารายชื่อ… 
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2.4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2551   
(ครั้งที่  3)  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่  3) ดวยงานทะเบียนฯ กอง

บริการการศึกษา    ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ประจําป

การศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 34 คน โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 4 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
1.1 สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  4 คน 

2. คณะบริหารศาสตร  จํานวน 30 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 
2.1 สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน  30 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 1 กันยายน 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551(ครั้งที่  3)  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551(ครั้งที่  3) ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  

ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 48  คน   โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  2 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดงัน้ี 
1.1 สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน  2 คน 

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน 7 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา  พืชสวน    จํานวน  1 คน 
2.2 สาขาวิชา  สัตวศาสตร    จํานวน  1 คน 
2.3 สาขาวิชา  ประมง จํานวน  2 คน 
2.4 สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน  3 คน 

 
 
 

/3.คณะวิศวกรรมศาสตร… 
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3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 12 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังน้ี 

3.1 สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล    จํานวน  1 คน 
3.2 สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ    จํานวน  2 คน 
3.3 สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา    จํานวน  4 คน 
3.4 สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา    จํานวน  5 คน 

4. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดงัน้ี 
4.1 สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม    จํานวน  1 คน 

5.  คณะเภสชัศาสตร  จํานวน  3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังน้ี 

5.1 สาขาวิชา  เภสัชศาสตร จํานวน  3 คน 
6. คณะบริหารศาสตร  จํานวน 8 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังน้ี 

6.1 สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป   จํานวน  2 คน 
6.2 สาขาวิชา  การจัดการการตลาด   จํานวน  2 คน 
6.3 สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ   จํานวน  1 คน 
6.4 สาขาวิชา  การบัญชี   จํานวน  1 คน 
6.5 สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน  2 คน 

7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 11 คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังน้ี 
7.1 สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ   จํานวน  11 คน 

8. คณะนิติศาสตร  จํานวน  4 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
8.1 สาขาวิชา  นิตศิาสตร 

 

จํานวน  4 คน 

 
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได

พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 1 กันยายน 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

2.4.5 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2551 (ครั้งที่  2)  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2551 (ครั้งที่  2) ดวยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศกึษา  

ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  

จํานวน 33 คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
 
 
 
 

/1.คณะวิทยาศาสตร... 
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1.คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 14 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
1.1 สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  2 คน 
1.2 สาขาวิชา  วิทยาศาสตรศึกษา จํานวน  12 คน 

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน 2 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน  2 คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 6 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 
3.1 สาขาวิชา  วศิวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน  1 คน 

3.2 สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ จํานวน  5 คน 
4.คณะศิลปศาสตร  จํานวน 8 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

4.1 สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน  1 คน 

4.2 สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา จํานวน  7 คน 
5.คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

5.1 สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จํานวน  1 คน 
5.2 สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร จํานวน  1 คน 

6. รัฐศาสตร  จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
6.1 สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร จํานวน  1 คน 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 1 กันยายน 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

2.4.6 การขออนุมัติเปดรับนักศึกษาภาคปลายเพื่อเขาศึกษาตอในระดับบณัฑิตศึกษา 
ประจําภาคการศึกษา  2/2552 คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
ถอนเรื่อง 

 

2.4.7 งบประมาณการดําเนินการของศูนยพัฒนาการเรียนรู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

งบประมาณการดําเนินการของศูนยพัฒนาการเรียนรู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุมครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2551   เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการศูนยพัฒนาการเรียนรู 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยี
2) สงเสริม สนับสนุน การผลิตสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่ออกแบบไว
3) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรมใหกับคณาจารยในดานการออกแบบการเรียนรูและสรางส่ือการเรียนรู

/4) ยกมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอน...
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4) ยกมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร) และสํานัก
มาตรฐานการศึกษา(สมศ)

ในการดําเนินงานของศูนยใช หลักการ T5 Model ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีส่ือเทคโนโลยีในรูปแบบโปรแกรม D4L+P  ชวยในการสนับสนุน T5 Model เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ใหความสําคัญกับการกระตุน และสงเสริมใหผูเรียนเปนหลัก หรือมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู เนน
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําความเขาใจกับความรูจากการคิด การลงมือปฏิบัติจริง 
ไมใชจากการรับรูและการจดจํา อีกท้ังยังใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนใน

ลักษณะการเรียนรูแบบรวมมือ และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน รวมทั้งใหความสําคัญกับการใหคําแนะนํา 
หรือผลตอบรับตอผลงานที่รวดเร็ว โดยที่หลักการของ T5 Model จะมี T ทั้งหมด 5 ตัว ดังนี้

T 1 หมายถึง     Task     คือ   กิจกรรมการเรียนที่มอบหมายใหกับผูเรียนทําเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู
T 2 หมายถึง     Teamwork   คือ   การทํากิจกรรมกลุม และการเรียนแบบรวมมือ

T 3 หมายถึง     Tutorial       คือ  การใหคําแนะนํา ใหผลตอบรับจากการตรวจผลงานระหวางผูเรียนตอ
                                           ผูเรียน และผูสอนตอผูเรียนเพื่อชวยผูเรียนเกิดการเรียนรู

T 4 หมายถึง     Text     คือ  เนื้อหาความรูเพ่ือสนับสนุนการทํางาน ผลงานของผูเรียน โดยที่อาจจะยูใน
                                          ลักษณะตางๆเชน หนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน

T 5 หมายถึง    Technology คือ  เครื่องมือซึ่งเปนตัวสนับสนุน และชวยในการเรียนการสอนที่เนน
                                         ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งก็คือ ตัวโปรแกรม D4L + P   

เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด
มีจํานวนรายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาที่ไดรับการออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการ T 

5 Model และใชโปรแกรม D4 L+P เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 
เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด
นักศึกษามีสมรรถนะจากการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก รูจักเตรียมความพรอมในการเขา

เรียน   การสืบคนขอมูล  ความมั่นใจในความสามารถในการเรียนรู  ความรับผิดชอบ  การตรงตอเวลา การยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีทักษะในการสื่อสาร  การทํางานเปนทีม  พัฒนาการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการแกปญหา

ผลการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2552  
ดานการบริหารงาน  มีการจัดเตรียมสถานที่ทํางาน บุคลากร และอุปกรณที่จําเปน  การจางผูเช่ียวชาญดาน

การออกแบบการเรียนรู  คือ Mr.Leslie  Richards จาก The University of Waterloo ประเทศแคนาดา  จางเจาหนาที่
ประจําหนวยงาน เพ่ือทําหนาที่ติดตอประสานงานทั่วไปและธุรการจัดอบรมการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยี
ใหกับคณาจารยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ประสานงาน และใหคําปรึกษาใหกับคณาจารยที่นําการ

ออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีไปใชในรายวิชาตางๆ  ประเมินผลการนําการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยี 
 

/ไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ... 
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ไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ  และการพัฒนาการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยี เพ่ือใหเหมาะสม
กับการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ และเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมีการจัดประชุมสรางความเขาใจ และการ
อบรมปฏิบัติการใหอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ครั้ง จัดอบรมใหเครือขายพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ครั้ง นําเสนอผลงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 3 ครั้ง 
อบรมพัฒนาบุคลากร 12 ครั้ง  รวมบุคลากรที่เขารวมโครงการทั้งส้ิน 171  คน 

ดานการพัฒนาการสอน มีรายวิชาที่นําโปรแกรมใชพัฒนาการสอนเพิ่มขึ้น 32 รายวิชา รวมมีรายวิชาที่ได
พัฒนาการสอนโดยใชโปรแกรม D4 L+P ในปการศึกษา 2552 จํานวน  54 รายวิชา  

จากการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาตาง ๆ 22 รายวิชาในภาค1/2551 (นําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาวิธีการสอน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ จะนําเสนอในหัวขอ Pedagogical 
Content Knowledge ใน POD of Higher Educationม,TX,USA)  ดังนี้

การพัฒนาวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรายวิชากลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  โดยใชหลัก  T 5 
Model และโปรแกรม D4 L+P”  จากผูสอน 13 คน และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามผานระบบ 684 คน  ในภาพรวม
ของผูสอนรอยละ 85.07 เห็นดวยกับการใชหลักการ T5 model   ในการเรียนการสอน  

เมื่อจําแนกตามหัวขอการประเมิน พบวา  ผูสอนชอบการออกแบบทั้งหมดของรายวิชาที่สอน  แมวาใน

เบื้องตน การออกแบบงานสําหรับใหนักศึกษาจะมีความยุงยาก แตหลังจากนั้น กระบวนการดังกลาวก็งาย

ข้ึน   กระบวนการและวิธีการของ T5 Model ชวยใหนักศึกษามีการเตรียมตัวที่ดีข้ึนสําหรับการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค    การใหคะแนนความพยายามของนักศึกษานั้นจูงใจใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู ซึ่งเปนการเตรียม
ตัวในการสอบกลางภาคและปลายภาคที่ดีข้ึน การที่ผูเรียนสามารถประเมินความพยายามที่เพ่ือนๆทํา เปนสวนสําคัญ
ของการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งยังชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   และชวยสงเสริมทักษะการฟง
และการส่ือสาร การจัดการเวลาในชั้นเรียนทําไดงายขึ้น โปรแกรม D4L+P ชวยทําใหการตรวจสอบผลการเรียนและ
ความกาวหนาของผูเรียนทําไดงายขึ้น 

นอกจากนี้ ยังพบวาจากการศึกษาขอมูลของผูสอนเมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาเดียวกันกับผูเรียนในภาค

การศึกษากอนนี้ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูโดยรวมของชั้นเรียนดีข้ึน    ทัศนคติโดยรวมของชั้นเรียนดี

ข้ึน   ผูสอนมีความรูสึกดีข้ึนในการใหความชวยเหลือผูเรียนในฐานะที่เปนผูสอนดีข้ึน และใชเวลาในการบรรยาย 

สาธิต หรือ จัดเตรียมแหลงขอมูลอ่ืนๆ นอยลง    สามารถสอนในรายละเอียดเชิงลึกไดมากข้ึน และสามารถกระตุน
นักศึกษาดวยโจทยปญหาที่ซับซอนขึ้น   นักศึกษามีการเขาช้ันเรียนมากขึ้นเพื่อท่ีจะไดรับฟงคําแนะนําหรือช้ีแนะจาก
ผูสอน   นักศึกษามีการตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น   การใหคําแนะนําช้ีแนะกับนักศึกษาตลอดเวลาและการให

คําแนะนําช้ีแนะกับชั้นเรียนที่มีนักศึกษาจํานวนมากๆและมีความหลากหลายนั้นไมไดยากเกินไป    การคัดลอกงาน
กันยังเกิดขึ้นอยู แตก็นอยลง  ผูสอนสามารถใหคําแนะนํากับนักศึกษาไดมากขึ้นเนื่องจากนักศึกษามีการเตรียมตัวมา
อยางดี กอนเขาเรียนชั้นเรียน ผูสอนสามารถใชเวลานอยลงในการสอนความรูพ้ืนฐานและเขาสูเนื้อหาในเชิงลึก

มากกวารายวิชาในภาคการศึกษากอนหนานี้ 
 

 

/ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู… 
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ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูตามรูปแบบของ T5 Model พบวา ชวยกระตุนนักศึกษาไดพัฒนาการดานการ
คิดแกปญหาเฉพาะหนาได  ชวยกระตุนนักศึกษาไดพัฒนาการทํางานกลุม และมีทักษะในการสื่อสาร ถึงแมวา T5 
Model ตองการการคิดในการออกแบบรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนใหม และพบวาการที่ไมไดเนนที่การ
สอนนั้นชวยใหส่ิงที่ไดรับกลับมาในฐานะผูสอนนั้นคุมคาอยางยิ่ง 

จากแบบสอบถาม พบวาผูสอนเห็นดวยอยางยิ่งกับการเปลี่ยนจากการบรรยายกอนที่ผูเรียนจะไดคนควาและ
ทํางาน มาเปนผูเรียนคนควาและทํางานมากอนที่จะเปนการบรรยายในชั้นเรียนนั้นสงผลดีตอทั้งผูเรียนและ

ผูสอน   การที่ผูเรียนไดอานงานและใหการวิจารณงานของเพื่อนๆ นั้นเปนสวนที่สําคัญของการเรียนรูของ

นักศึกษา   ความสามารถของการทํางานเปนกลุมนั้น เปนสวนที่สําคัญของการเรียนรูของนักศึกษา   T5 Model ชวย
สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมซึ่งเปนสวนที่สําคัญของการเรียนรูของนักศึกษา    ถึงแมวา T5 Model ตองการการคิด
ในการออกแบบรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนใหม และผูสอนก็จะยังคงใชการสอนรายวิชานี้โดยผาน D4L+P 
ในภาคการศึกษาถัดไป การแสดงคะแนนเฉลี่ยระหวางเวลาเรียน เปนสิ่งที่กระตุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุมมากขึ้น ที่นํามาซึ่งผลของการเรียนรูโดยรวม   และจะแนะนําอาจารยทานอื่นๆใหมาออกแบบการเรียนรูใน
รายวิชาตางๆ โดยวิธีการของ T5 Model ตอไป

นอกจากนี้ยังพบวา ผูสอนมีความไมเห็นดวย  ถึงแมวา T5 Model ตองการการคิดในการออกแบบรายวิชา
และกระบวนการเรียนการสอนใหม แตพบวาชวยใหผูสอนไมตองสรางแหลงความรูเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษา 

สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรายวิชาที่ใชหลักการ T5 Model และ โปรแกรม D 4L+P 
ในภาพรวมพบวานักศึกษารอยละ  84.01  เห็นดวยและชอบรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชานี้    รายวิชาที่ใชวิธี
ออนไลนสะดวกตอการใชงานและการเขาถึง  เพราะการไดวิจารณผูเรียนอื่นๆชวยใหนักศึกษาเขาใจปญหาของงาน
และกระตุนความคิดไดดีข้ึน    และการไดรับการวิจารณจากผูเรียนอื่นๆชวยใหนักศึกษาเขาใจปญหาของงานและ

กระตุนความคิดได    การที่รูวาเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนจะถูกประเมินในความพยายามโดยนักศึกษา ชวยกระตุนให

นักศึกษามีความพยายามที่มากขึ้นในการสงงาน  การที่รูวาผูเรียนในชั้นเรียนจะถูกประเมิน  ความพยายามที่นักศึกษา
ไดประเมินใหกับเพื่อน ชวยกระตุนใหนักศึกษามีความพยายามมากขึ้นในการใหการประเมินกับผูเรียนอื่นๆ การ

ประเมินความพยายามใหกับผูเรียนอื่นๆ ในชั้นนั้นแทบไมเปนปญหากับนักศึกษา     และนักศึกษาพบวาการมีสวน
รวมกับเพื่อนๆไดชวยกระตุนและเปนประสบการณของการเรียนรูที่มีคา   การมีสวนรวมใน งานที่1 , งานที่ 2 และ
งานที่ 3  ชวยใหนักศึกษามีการเตรียมพรอมที่ดีข้ึนในการชวยทํางานกลุม    การทํางานเปนกลุมไมมีปญหาหรือมี
ปญหาเล็กนอยเทานั้น และชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดดีข้ึน   การทํางานกอนเขาเรียน เปนการเตรียมตัวกอนเขาชั้น
เรียน ที่ดีมาก   การกระตุนในชั้นเรียนนั้นมีประโยชนตอการเรียนรูเปนอยางมาก   และชวยกระตุนการ

เรียนรู   แหลงขอมูลในรายวิชานี้มีเพียงพอตอการเรียนรู    
จากการประเมินยังพบวา นักศึกษาจะแนะนํารายวิชานี้ใหกับผูเรียนคนอื่นๆ    นักศึกษาพบวารูปแบบการ

เรียนรูนี้ ทําใหมีความกังวลนอยกวาการเรียนแบบบรรยายโดยตลอด    การใชวิธีการเรียนรูนี้ ชวยใหเกิดการเรียนรู
มากขึ้นชวยใหพัฒนาการคิดวิเคราะหและความสามารถในการแกปญหาไดมากขึ้น  ชวยใหมีความมั่นใจใน 
 
 

/ความสามารถในการเรียนรูมากขึ้น... 
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ความสามารถในการเรียนรูมากขึ้น   ชวยใหมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น   ชวยใหมีการพัฒนาในการทํางาน
เปนทีมและทักษะในการสื่อสารไดมากขึ้น    การใชวิธีการเรียนรูนี้ เปนการเตรียมตัวกอนสอบกลางภาคหรือปลาย
ภาคไดดีกวา   และใหประโยชนกอนที่จะเขา ช้ันเรียน   และนักศึกษาตองการใหมีการเรียนการสอน ที่ใชวิธีการเรียนรู
แบบนี้ในรายวิชาอื่นๆอีก

ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชงาน Computer และ Internet นักศึกษารอยละ 61.51 เห็นดวยวา สําหรับ

รายวิชานี้นักศึกษามีปญหาบางเล็กนอยหรือไมมีเลยในการเขาถึงการใชคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยความเร็วของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชไดนั้นอยูในระดับที่ดี   มีปญหาบางเล็กนอยทางดานเทคนิค
สําหรับงานกลุม พบวานักศึกษามีความลําบากบางในการหาพื้นที่ในการทํางานกับสมาชิกในกลุม  มีปญหา

บางเล็กนอยในการเรียนรายวิชานี้โดยผานการใชคอมพิวเตอร   รายวิชาที่ใชวิธีออนไลนงายตอการ

ดําเนินงาน   นักศึกษามีปญหาเล็กนอยในการคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับรายวิชานี้ผานทางอินเตอรเน็ต   นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นๆอีกท่ีมีการใชเครื่องมือ D4L + P  นักศึกษาพบวาการเรียนที่ใชเครื่องมือ D4L + P  นี้ 
ทําใหนักศึกษาสามารถจัดเวลาในการใชไดดีกวา  และมีความพึงพอใจมากกับวิธีการทํางานของเครื่องมือ D4L + 
P  คิดวาเครื่องมือนี้มีประโยชนตอการเรียนการสอนในรายวิชาของนักศึกษา  และเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพตอการ

เรียนรูในรายวิชานี้

จากการประชุมกลุมอาจารยผูสอน พบวา มีปญหาที่นักศึกษาไมเขาใจคําถามหรือเขาใจไมตรงกันคําถาม

ขัดแยงในตัวเอง  ปญหาดานระบบลม ปญหาจากคะแนนต่ําหรือไมไดคะแนนในระบบ D4L + P  ทําใหผูสอนดูผล
จากคะแนนสอบประกอบและผูสอนจะตองพยายามเปลี่ยนและพัฒนาผูเรียนกลับ นอกจากนี้ มีปญหาดานนักศึกษา
ไมมีพ้ืนความรูในการเรียน ไมสนใจเขาหองเรียน ไมเขาใจเปาหมายของการเรียน ปญหาขอบกพรองที่พบบี้ควรนํามา

สรางระบบ และกลไกในการพัฒนาตอ และมีการวางแผนใหมีการใช T5 Model และ D4L + P  อยางเปนระบบใน
หลักสูตร ใหตอเนื่องและเชื่อมโยงกันตลอดหลักสูตร และประเมินสมรรถนะนักศึกษาจากการเรียนรูตามหลัก T5 
Model และ D4L + P  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.8 โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

ประชุมวิชาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงในระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 1  สืบเนื่องจากระเบียบวาระการ

ประชุมที่  2.4.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะไดจัดโครงการประชุมวิชาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง

ในระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1  ระหวางวันที่  13-15  พฤศจิกายน  2552 ณ มหาวิทยาอุบลราชธานี (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 
/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.9 การแกไขขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547  (เพิ่มเตมิขอ 60/1) และ 
ขอบังคับวาดวยระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติมขอ 23/1) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ 
แกไขขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (เพ่ิมเติมขอ 60/1) และขอบังคับวาดวยระดับ

บัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติมขอ 23/1)  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2545 ในการดําเนินเรื่อง

ดังกลาว  แตละสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหรองรับการดําเนินงาน 

ในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีขอบังคับที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ ไดแก ขอบังคับวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่ง

ขอบังคับทั้งสองฉบับดังกลาว ยังไมไดกําหนดเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

และยังไมไดกําหนดอํานาจไว ทําใหอธิการบดีไมสามารถออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการได 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว เนนใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ ความคลองตัวและมีเสรีภาพทาง

วิชาการ ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา โดยที่การเทียบโอนการเรียนระดับปริญญา สามารถดําเนินการได

หลายวิธี 
 ดังนั้น เพ่ือใหการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย และเพ่ือการรักษามาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรใหแกไข

เพ่ิมเติมขอความในขอบังคับตามขอเสนอแนะจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเพื่อและจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัยกับทุกคณะตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยใหเปนการประกาศใชช่ัวคราว และขอใหมหาวิทยาลัย 
ปรับแกขอบังคับดังกลาวใหมีขอความที่กระชับ รัดกุม การใชภาษาตางประเทศในประกาศ 
ขอใหตรวจสอบความถูกตอง และเมื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวใหเสนอนายกสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 6/2552 (วาระพิเศษ)  

วันเสารที่  22  สิงหาคม   2552  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

  มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 (วาระพิเศษ)  
วันเสารที่  22  สิงหาคม  2552   โดยไมมีขอแกไข   

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 
 4.1.1 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่รักษา

ราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ฯ  ในเบื้องตน มีประเด็นสําคัญ คือ 
1)  คณะบริหารศาสตรไดบริหารจัดการภายใต “คณะกรรมการประจําคณะ” ซึ่งไมมีขอบังคับรับรองแต 

     บริหารดวยอํานาจ หนาที่ของ “คณะกรรมการอํานวยการ” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยไดออก 
ประกาศกําหนดคาตอบแทนตางๆ จํานวนหลายรายการ ดังนั้น ประกาศเหลานั้น จึงไมมีผลบังคับ 
ใชอยางถูกตอง จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาใหดําเนินการในประเด็นตอไปนี้   
1.1 ระงับการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามประกาศคณะบริหารศาสตร ตั้งแตวันจันทรที่  28   
      กันยายน  2552 เปนตนไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยฯ จะไดอนุมัติระเบียบการเบิกจาย  
      คาตอบแทนตางๆ นอกเหนือที่ระบุไวในระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบอื่นของทางราชการ 
      และระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
1.2 อนุโลมใหเงินรายไดของคณะบริหารศาสตร ที่ไดเบิกจายตามประกาศของคณะบริหารศาสตรที่ 
      ผานมาเปนสิทธิ์ของผูรับที่ไดรับไปแลว โดยไมมีการเรียกคืนแตอยางใด 
1.3 อนุมัติใหคณะบริหารศาสตร ดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี 
     องคประกอบและอํานาจหนาที่ อนุโลมตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     พ.ศ.2533และตําแหนงประธานสาขาวิชา เทียบเทาตําแหนงหัวหนาภาควิชา ตามที่กําหนดไวใน 
     พระราชบัญญัติ 

2) การใชที่ดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหชุมชนราชธานีอโศก เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา คณะกรรมการที่แตงตั้งไว มีบางคนลาศึกษาตอและยังไมมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่

ตามที่ระบุไวในขอตกลงฯ ดังนั้น จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยฯ ส่ังการใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการศึกษาและรายงาน

ผลโดยเร็ว 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

/มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ตามประเดน็ ดังน้ี... 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ตามประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1.1  เห็นชอบใหคณะบริหารศาสตรระงับการเบิกจายตามประกาศของคณะทั้งหมด 

ตามกําหนดการที่เสนอ และใหจัดทําระเบียบการเบิกจายใหม โดยขอให 
มหาวิทยาลัยจัดทําตารางเปรียบเทียบอัตราคาตอบแทนจากเงินรายไดของ

คณะตางๆ ทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา  
ประเด็นที่ 1.2  เห็นชอบใหอนุโลมใหการเบิกจายเงินรายไดทั้งหมดทีค่ณะบริหารศาสตร ได 

ดําเนินการมาใหเปนสิทธิ์ของผูที่ไดรับไปแลว โดยใหจัดทําบันทึกแสดง 
รายละเอียดของการจายเงินทั้งหมดใหชัดเจน 

ประเด็นที่ 1.3  เห็นชอบใหคณะบริหารศาสตร ดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
คณะตามเสนอ 

ประเด็นที่  2 ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามเสนอ 

 

 4.1.2 รายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ถอนเรื่อง 
 

 4.1.3 รายงานผลการวิเคราะหและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30  กันยายน  2553)  

   ถอนเรื่อง 

 

4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  
 4.2.1 รายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริม 

การวิจัยดานบริหารธุรกิจ 
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการเพื่อศึกษาขอมูลในการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัย

ดานการบริหารธุรกิจ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการ

วิจัย  ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคาร ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดาน

บริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติการใน การศึกษาวิชาที่

เก่ียวของกับธุรกิจบริการ และวิชาดานการทองเที่ยว สําหรับคณะศิลปศาสตรและคณะบริหารศาสตร  เนื่องจากมีการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดานธุรกิจบริการและดานการทองเท่ียว อีกทั้ง 
นักศึกษาในคณะอื่นๆ สามารถที่จะใชเปนสถานที่ฝกงานในลักษณะที่สอดคลองกับแตละสาขาวิชา ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดวยเชนกัน สําหรับความจําเปนของการขอใหมีการกอสรางอาคาร

ดังกลาว ระบุไวใน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่  10 (พ.ศ. 2550 – 2556)  นอกจากนี้แมอาคาร
ปฏิบัติการดังกลาว จะมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือการจัดการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถใชเปนแหลงในการ

สรางรายได ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชน ใชเปนสถานที่ในการจัดสัมมนาและ 
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ฝกอบรม ใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงดวย ซึ่งรายไดที่เกิดข้ึน จะ

สามารถนํามาใชจายเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีคุณภาพดานวิชาการที่
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน  โดยมีรายละเอียดของการไดรับงบประมาณสนับสนุนดังนี้     

ปงบประมาณ 2549    ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได)  
-  คาออกแบบอาคารฯ   จํานวนเงิน 1,355,000 บาท  ไดรับการจดัสรรงบประมาณ (เงินงบประมาณ) 
-  คากอสรางอาคารฯ งวดที่  1   จํานวนเงิน 15,200,000 บาท  ปงบประมาณ 2550 ไดรับการจัดสรร 
   งบประมาณ (เงินงบประมาณแผนดนิ) 
-  คากอสรางอาคารฯ งวดที่  2   จํานวนเงิน 38,000,000 บาท    ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรร 
   งบประมาณ   (เงินงบประมาณแผนดนิ) 
-  คากอสรางงวดที่  3  จํานวนเงิน  25,570,000  บาท   
-  คาปรับปรุงอาคารฯ               จํานวนเงิน 18,261,000  บาท   ปงบประมาณ 2552 ไดรับการจัดสรร 
   งบประมาณ   (งบประมาณเงินรายได) 
-  คาออกแบบตกแตงภายใน  จํานวนเงนิ 545,700  บาท  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
     (เงินงบประมาณแผนดิน) 
-  คาจางตกแตงภายใน  จํานวนเงิน 15,000,000  บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 113,931,700  บาท   
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2552 วันเสารที่  31 มกราคม 2552 ระเบียบวาระการประชุมที่ 

2.1.1 ซึ่งมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาขอมูลในการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ

เพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้ขอใหสรุปขอดี – ขอเสียในแตละรูปแบบของการ
บริหารจัดการเปรียบเทียบใหชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการแลวเสร็จ โดยตอมามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาที่ศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการอาคาร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการบริหารธุรกิจ

โรงแรม  ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการที่มีประสบการณดานธุรกิจและการบริหารศูนยปฏิบัติการที่มีลักษณะเพื่อการเรียน
การสอน   รวมทั้งผูแทนจาก 2 คณะ  ที่เปนคณะหลักในขั้นตนที่จะใชประโยชนโดยตรงจากอาคารปฏิบัติการ  และ
ผูแทนจากสํานักงานอธิการบดี   ที่เก่ียวของดานระเบียบตางของทางราชการ   การบริหารงบประมาณ   และการดูแล
การปฏิบัติการดานการเงินและบัญชี 

คณะกรรมการฯ ได ศึกษารูปแบบตางๆ   ของการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการฯ  และศึกษาขอดี-ขอเสีย
ของรูปแบบการบริหารจัดการ ในบริบทที่เหมาะสมของศูนยปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได

ดําเนินงานศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย 3 แหง ไดแก    
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจ)  
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนยฝกปฏิบัติโรงแรมสวนสุนันทา)  และ 
3) มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงแรมศาลายาพาวิลเล่ียน)   
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เพ่ือศึกษาขอมูลดานตางๆ ในดาน ประวัติการพัฒนาการของศูนย และระบบบริหารจัดการของแตละ 

ศูนยการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารรายได การดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะ

ในการบริการของแตละแหง นอกจากนั้น ขอมูลของคณะศิลปศาสตร และคณะบริหารศาสตรของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พบวามีจํานวนรายวิชาที่ซ้ําซอนและมีเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ตลอดจนความแตกตางของการบริหาร

หลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตร แมจะอยูภายใตมหาวิทยาลัยเดียวกัน   ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  มีความเห็นวาควร การ
กําหนดรูปแบบการบริหารศูนยฯที่เหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และควรกําหนดภาพลักษณของ
ศูนยดังกลาว  คือ    

  (1) จะเปนตนแบบของศนูยการฝกปฏิบัติของนักศึกษา ที่เปนเลิศดานการบริการ 
         (2) เปนโรงแรมที่ใหการบริการในระดับ 4 ดาว 

(3) เปนศูนยที่มีภารกิจหลกัคือการฝกอบรมนักศึกษาเพื่อใหมีทักษะดานการบริการที่เปนเลิศอยางแทจริง 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  มี  4  ประเด็น  ดังน้ี 

1) รูปแบบการบริหารจัดการ  โดยคณะกรรมการฯ  ไดเสนอแนวทางเพื่อเปนทางเลือกในการพิจารณา  
    4 รูปแบบดังน้ี 

(1)  รูปแบบการบริหารสังกัดคณะ 
   (2)  รูปแบบการบริหารสังกัดมหาวิทยาลัย 
   (3)  รูปแบบการบริหารโดยจางบริษัทมอือาชีพสังกัดคณะหรือมหาวิทยาลัย 
   (4)  รูปแบบการบริหารโดยการจัดตั้งเปนหนวยงานใหม (วิทยาลัย)  

2) พิจารณาการบริหารรายรับจากคณะ ที่ใชประโยชนจากศูนยเพือ่การเรียนและการฝกปฏิบตัิ ไดเสนอ  
      2 แนวทาง ดังน้ี  

(1)  คาหนวยกิตของนักศกึษาจากรายวชิาปฏิบตัิการและฝกงาน 
(2)  รายรับที่เก็บจากคณะตางๆ  ตามทีศู่นยฯกาํหนด 

3)  พิจารณาผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน 
- ควรตั้งเปนกองทุน “กองทุนเพื่อการบรหิารจัดการศูนยปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว” โดยมี 

       วัตถุประสงคเพ่ือนํารายไดมาใชเพ่ือการพัฒนาศูนยฯ 
ประเด็นเสนอเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ การไดรับผลประโยชนที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของศูนย หรือแนวทางอื่นๆ  
4)  พิจารณาลักษณะของการเปนสถานประกอบการ 
- เปนสถานประกอบธุรกิจโรงแรมเต็มรูปแบบ ที่ควรตองมีการปรับเปลี่ยนชื่อทางการของอาคารเปน  
   “ ศูนยปฏิบตัิการโรงแรมและการทองเที่ยว ”  
- สําหรับชื่อโรงแรม ควรมีการประกวดชือ่เพ่ือใหชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสวนรวม  
- สามารถใหบริการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได แตทั้งนี ้ตองกําหนดระเบียบโดยไมจาํหนายใหแก 
   นักศึกษา 
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ประเด็นเสนอเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ลักษณะของการเปนสถานประกอบการ 

หรือ ลักษณะอื่นๆ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
  

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ตามประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นที่  1  รูปแบบการบริหารจัดการฯใหมหาวิทยาลัย ใชรูปแบบการบริหารจัดการ

รูปแบบที่ (2)  คือรูปแบบการบริหารสังกัดมหาวิทยาลัย โดยขอใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ พรอมนี้ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  

จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรับเปนที่ปรกึษาคณะกรรมการชุดดังกลาว 
ประเด็นที่ 2,3 และ 4 ขอใหคณะกรรมการบริหารจัดการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณา

และกําหนดภาระงาน (TOR) ตางๆ โดยใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป  
อน่ึง ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน -   
ดุสิต เพื่อเปนที่ปรึกษาในการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 

    

4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 

หัวหนาสวนงาน 

ถอนเรื่อง 

   

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี พรอมทั้งทรงวางศิลาฤกษ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  มหาราชา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ืองตามที่หนังสือ ที่ รล ๐๐๐๘/๖๓๑๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและ
ทรงวางศิลาฤกษอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัด

มุกดาหาร ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาใดสุดแตจะทรงโปรด นั้น กองพระราชพิธีไดขอให
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสงเอกสารตามระเบียบปฏิบัติในการเสด็จพระราชดําเนิน ประกอบดวย 

๑. (ราง)  คํากราบบังคมทูล เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   
๒. (ราง) คํากราบบังคมทูล เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
    มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 

/๓.  รายละเอียดความเปนมาของการจัดงาน... 
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๓.  รายละเอียดความเปนมาของการจัดงาน  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ  
    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

5.2 ผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา  (สมศ.) (รอบสอง ระหวางป 2549 – 2551)   
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง เสนอที่ประชุม 

เพ่ือทราบ  ผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) (รอบสอง ระหวางป 2549 – 2551) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเขารับการประเมินทั้งหมด 202 แหง ไดรับการรับรอง 

186 แหง และไมรับรอง  6  แหง ในกลุมสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด 23  

แหง ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับดีมาก (สูงสุด) 11 แหง ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูในกลุมนี้ และระดับคะแนน 4.70 

เปนอันดับที่ 3  ของประเทศ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  
5.3 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2551 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   ผลการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไดกําหนดใหคณะ/ สํานักดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552 และกําหนดการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2551 ระหวางวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 

2552 

 การกําหนดตัวบงช้ี - ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายในทั้งส้ิน

จํานวน 63 ตัวบงช้ี โดยพิจารณาจาก 

1) ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 จํานวน 41 ตัวบงช้ี  
 2) ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
     (สมศ.) จํานวน 19 ตัวบงช้ี  
 3) ตัวบงช้ีที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตัวบงช้ี  
 
 

/การตรวจประเมินคุณภาพภายใน...  
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหสถาบันการศึกษามีการตรวจประเมินคุณภาพ 

ภายในทั้งในระดับภาควิชา คณะ/สาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัยทุกป โดยกําหนดใหคณะกรรมการ 
ตองมีคนภายนอกที่ผานการอบรมผูประเมินของ สกอ.รวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ี  
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางในการกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีออกเปน 3 ระดับ มีคะแนน 

ตั้งแต 1 ถึง 3 และยึดแนวทางเดียวกันกับคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 

คะแนน 1  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 
หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

คะแนน 2  หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับ 
มาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

คะแนน 3  หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือ 
มีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมิน

คะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 
การกําหนดผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบ/ ภาพรวม 

- หากไดผลการประเมินนอยกวาหรือเทากับ 1.50 ถือวาการดําเนินงาน “ยังไมไดคุณภาพ” 
- ผลการประเมินระหวาง 1.51 – 2.00 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับพอใช” 
- ผลการประเมินระหวาง 2.01 – 2.50 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับดี” 
- ผลการประเมินระหวาง 2.51 – 3.00 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับดีมาก” 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ในวันที่ 19 

-21 สิงหาคม 2552 ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ จึงใครขอรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1   ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 
 ผลประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  
 ไดคาคะแนน 2.46 คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี  
 และหากประเมินเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. มหาวิทยาลัย  
 ไดคาคะแนน 2.44 คะแนน ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเชนเดียวกัน  
 มุมมองดานพัฒนาการ - ในภาพรวมปการศึกษา 2551 มีพัฒนาดีขึ้นจากปการศึกษา 2550 ทุก

องคประกอบ ยกเวน องคประกอบดานการวิจัย ที่มีผลการดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมา ทั้งนี้ หากพิจารณา

เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. มีองคประกอบที่มีพัฒนาดีข้ึนจํานวน 5 องคประกอบ คือ  
 

/1) ดานการเรียนการสอน… 
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 1) ดานการเรียนการสอน  
 2) ดานกิจกรรมนักศึกษา   
 3) ดานการบริหารจัดการ  
 4) ดานการเงินฯ และ 
 5) ดานการประกันคุณภาพ  
 สวนดานปรัชญาฯ แผนการดําเนินงาน ดานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานเทาเดิมกับปการศึกษา 2551  
 ประเด็นที่ 2   ผลการประเมินตามรายองคประกอบแตละดาน 
 1. ตัวบงช้ีที่ไดคาคะแนน 1 คะแนน - มหาวิทยาลัยมีตัวบงช้ีที่ผลการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน สงผลใหได 
    คาคะแนน 1 คะแนน มีจํานวน 10 ตัวบงช้ี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนปรับปรุงพัฒนาผลการ 
    ดําเนินงาน  
 2. ตัวบงช้ีที่ไดคาคะแนน 2-3 คะแนน แต มีผลงานลดลงจากปที่ผานมา – มหาวิทยาลัย      มีตัวบงช้ีที่ 
    มีผลการดําเนินงานลดลง จํานวน 6 ตัวบงช้ี  
 ประเด็นที่ 3   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 นําทีมตรวจประเมินคุณภาพ

โดย รศ.นันทนา  ศิริทรัพย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยอาจพิจารณานําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนใหการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปไดอยาง

พรอมกันทั้งระบบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.4 แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง

แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศกึษาธกิารได

ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศไดประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใชเปนการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา
เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา 

วัตถุประสงคของประกาศดังกลาว เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือ
ประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

 

 

/1) หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณวุฒิ...
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1) หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เปนเปาหมายของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/

สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามที่กําหนด และตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน ไดแก  

(2.1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม

(2.2)   ดานความรู

(2.3)   ดานทักษะปญญา

(2.4)   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

(2.5)   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

(2.6)   ดานทักษะพิสัย (สําหรับหลักสูตรที่เนนทักษะทางปฏิบัติ)
การดําเนินงานตามกรอบนี้ มีผลบังคับใชกับหลักสูตรใหมและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงตั้งแตปการศึกษา 

2553 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรที่เปดดําเนินการอยูแลวตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในป
การศึกษา  2555

2) สภาพปจจุบันของหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในปการศึกษา 2552 มีหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวทั้งหมด จํานวน 90 

หลักสูตร  โดยเปดการเรียนการสอนและมีนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ 10 คณะ แบงเปน

ปริญญาตรี      45   หลักสูตร   ประกาศนียบัตรบัณฑิต     1  หลักสูตร 

ปริญญาโท     30  หลักสูตร  ปริญญาเอก      14  หลักสูตร  

มีหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว จํานวน  83 

หลักสูตร  ในจํานวนนี้มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพที่ กพร. กําหนด จํานวน  49 หลักสูตร  

(กพร.นับจากวันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ)

มีหลักสูตรครบรอบที่ตองพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2553 จํานวน 56 หลักสูตร (นับจาก
หลักสูตรที่เปดสอนตั้งแตป 2548 ถึงป 2552 ซึ่งครบรอบการปรับปรุง)

มีหลักสูตรอยูในระหวางการดําเนินการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 หลักสูตร 
ในป 2552 มีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร (คณะเภสัชศาสตร)   
ในปการศึกษา 2553 จะมีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงเปดการเรียนการสอน 88 หลักสูตร ในจํานวน

นี้มีหลักสูตรเกาที่ตองปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 56 หลักสูตร 
มีหลักสูตรสาขาใหม จํานวน 6 สาขาวิชา ที่จะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติจําแนกเปน ระดับปริญญาตรี  จํานวน  3 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 
สาขาวิชา 

 

 

 

 

/ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย...
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ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

1)  แจงเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอการบริหารจัดการงานดานวิชาการ 
    ของมหาวิทยาลัย

2)  เพ่ือดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอ 4 ที่กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดระบบ 
    และกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลว 
    กอนเปดสอน  
(รายละเอียดระบบและกลไกตามเอกสารประกอบ ซึ่งจะทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยตอไป)  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ขอใหนําระเบียบวาระการประชุม เร่ือง แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติฯ การประชาสัมพันธใหผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา 
    ภาค หัวหนาสาขาวิชาและบุคลาการที่เกี่ยวของรับทราบ 
2. มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะกรรมการการดําเนินการจัดทํา 
    หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ กําหนดแบบฟอรมขั้นตอนและลําดับการ 
    จัดทําหลักสูตรตามแนวทางดังกลาว รายงานและสรุปเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    คราวตอไป 

  

5.5 รายงานสถานะนักศึกษาคางชําระคาลงทะเบียน 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง รายงานสถานะนักศึกษาคางชําระคาลงทะเบียน  ตามที่ผูชวย

ศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัย ไดขอขอมูลสถานะนักศึกษาคางชําระคาลงทะเบียน ซึ่งกองคลังไดดําเนินการตรวจสอบขอมูล เรียบรอย

แลว และนําเสนอรายงานดังกลาวตอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. มอบหมายกองคลังใหดําเนินการเสนอแนะวิธีการแกปญหาในกรณีที่นักศึกษาคางชําระ 

    คาลงทะเบียนและขอใหเปนหนวยงานในการติดตามหนี้สินของนักศึกษาในกรณีดังกลาว  
    โดยใหเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

2. ขอใหมหาวิทยาลัยมอบหมายกองบริการการศึกษากําหนดแนวทางการปฏิบัติเง่ือนไขในการ 
    ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหมีความชัดเจน การระบุมาตรการตางๆ ใหครอบคลุม  
    เพื่อใหนักศึกษาไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

/5.6 การรายงานสรุปประเด็น... 
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5.6 การรายงานสรุปประเด็นที่เกี่ยวของ กับการสรางหอพักนักศึกษาและการขอปรับโครงสราง

หน้ี 
นายไท  แสงเทียน  รองอธกิารบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานัก 

บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานสรุปประเด็นทีเ่ก่ียวของกับการสราง

หอพักนักศึกษาและการขอปรับโครงสรางหนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน     
    จัดทําเอกสารสรุปลําดับขั้นตอนกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษา ใหมีความ 
    ชัดเจน เพือ่ความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยชี้แจง 
    รายละเอียดพรอมทั้งการวินิจฉัยอํานาจ หนาที่ของผูที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอน 
2. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินและสทิธิประโยชน 
    ตรวจสอบสัญญาตางๆ ที่จัดทําขึ้นในระหวางกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษา  
    วาผานการกลั่นกรองโดยนิติกรของมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร 
3. ขอใหโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอขอมูลตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในกรณีการขอ 
    อนุมัติการลงทุนรวมตองมีลําดับและขั้นตอน อยางไร 
4. การดําเนินการดังกลาวขางตนใหดําเนินการใหแลวเสร็จและนาํเสนอตอที่ประชุมสภา 
    มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 วันเสารที่  28  พฤศจิกายน  2552   

  

5.7 การบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร 
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแกปญหาของการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร เชน หลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การจดัการดานบณัฑิตศึกษาและปญหาขอขัดแยงภายในคณะฯ ในปจจุบันนักศึกษาของคณะรฐัศาสตร 

กําลังจะสําเร็จการศึกษา  แตยังขาดความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานหลกัสูตร การแกปญหาดานตางๆ   

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแนวทางในการแกปญหา โดยในเบื้องตน 
ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร เพือ่แกปญหาเรื่องมาตรฐาน 
หลักสูตรและการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล    
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5.8 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  8/2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2552  ในวันเสารที่  28   

พฤศจิกายน  2552  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

