๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๗. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๙. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๐. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
๑๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๔. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๗. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๘. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด…

๒
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด
๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๑.๓ ขอต้อนรับ...

๓
๑.๑.๓ ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามทีม่ ีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น และในโอกาสนี้ จึงขอต้อนรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกท่าน คือ นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ตาแหน่งอัยการเชี่ยวชาญพิเศษ
จากสานักงานอัยการสูงสุด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกสภาเภสัชกรรม
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สภาเภสัชกรรมได้เลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น และสภาเภสัชกรรมได้เลือก ศาสตราจารย์เกียรติ คุณสุมนต์ สกลไชย เป็นนายกสภาเภสัชกรรม และในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแสดง
ความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๒ – ๕ แก้ไขเป็น “มุกดาหารที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ นั้น มหาวิทยาลัยควรหารือกับสานักงบประมาณเพื่อทาการ
ทบทวนโครงการ โดยการวิเ คราะห์ ค วามคุ้มค่าและประมาณการงบประมาณที่อาจจะต้องใช้ใ นการพัฒนา
โครงการต่อไปในอนาคต เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ”
หน้าที่ ๑๓ แก้ไขข้อ ๒ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขเป็น “แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป”

หน้าที่ ๔๒...

๔
หน้าที่ ๔๒ บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๘ เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
ที่ประชุมมีการอภิปราย ดังนี้
- ในการเทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวดที่ ๑๑ ข้อ ๕๕ (๕๕.๑.๑) เป็นรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และไม่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายกรณีควรพิจารณาในภาพรวม
หน้าที่ ๔๒ แก้ไข มติที่ประชุม เป็น “ไม่เห็น ชอบการปรับปรุง แก้ไขเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ ายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการผลิ ต แพทย์ เพิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท (สบพช.) จานวน
๓๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เนื่องจากมีการรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑
เพิ่มจานวน ๑๒ คน และมีนักศึกษาแพทย์ซ้าชั้น จานวน ๘ คน รวมเป็นจานวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นจานวนงบประมาณที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากประมาณการรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ จ านวน ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้ า ล้ า นแปดแสนแปดหมื่ น บาทถ้ ว น)
(๒๐ x ๒๙๔,๐๐๐ บาท) ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จานวน ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากได้มีกาหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการประชุม
วิชาการ Asian Conference on Pharmacoepidemiology ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการจัดเก็บ
ค่าลงทะเบี ยนจากผู้เข้าร่ วมประชุม โดยจั ดเก็บแล้วจานวน ๔๓๒,๑๐๐ บาท (สี่ แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และประมาณการว่าจักได้รับเพิ่มอีกจานวน ๔๖๗,๙๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็น…

๕
รวมเป็ น จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะเภสัช ศาสตร์ประมาณการรายจ่ายจาก
ค่าบริ การวิชาการจากแหล่ งทุน ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น) ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ รายรั บ จริ ง จากบริ ก ารวิ ช าการจากภายนอก ดั ง นั้ น
คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๕ แห่ง
และได้รับงบประมาณสนับสนุนจานวนทั้งสิ้น ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
(๑) อบต. หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(๒) อบต. ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
(๓) อบต. จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(๔) อบต. ซา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(๕) อบต. ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เนื่องจากโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าบริการ
วิช าการจากแหล่งทุน ภายนอก ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาให้ไม่ส ามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่ ม เติ ม จ านวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง แสนสี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) ในแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๑) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ย ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณดาเนินโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ จากสานักคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ (วช.) จ านวนเงิ น รุ่ น ละ ๑๕๐,๖๐๐ บาท (หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไม่ได้ตั้งประมาณ
การรายจ่ายจากค่าบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดาเนินโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดาเนินงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี เพื่อ เผยแพร่ ความรู้ ค วามเข้ าใจทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ แก่ป ระชาชน ผู้ ประกอบการ
กลุ่มเกษตรกร สหกิจชุมชน กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน…

๖
จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไม่ได้ตั้งประมาณ
การรายจ่ายจากค่าบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิ จัยฯ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ าย เพิ่มเติม จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้ว น) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ จานวนทั้งสิ้น ๗,๕๐๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(๑) วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข จานวน ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้ าล้ านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
(๒) คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
(๓) โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่ ห มื่น สองพันบาทถ้วน)
(๔) สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จานวน ๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
และจานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจานวน ๕๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ กองแผนงาน ได้กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยง ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห์เสี่ยง การประเมินและจัดลาดับ
ความเสี่ยง และกาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดทา
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้
ในส่วนประเด็นความเสี่ยง ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมเสนอแนะให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก นาไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สามารถยอมความเสี่ยงรับได้
ในปีงบประมาณ…

๗
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกองแผนงานได้ดาเนินการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตาม
ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
แนวทางการดาเนิ น การจั ดการความเสี่ ย งดังกล่ าว จัดทาเป็น (ร่าง) แผนบริห ารความเสี่ ยง ระดับมหาวิทยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : กระบวนการบริหารหลักสูตรที่อาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้ป รั บปรุ งตัว บ่ งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บอุดมศึกษา รอบที่ ๔ เพื่อให้
สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการ
ประเมิน รอบที่ ๔ เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และหากผลการประเมินหลักสูตรใดมีผลการ
ประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจถูกพิ จารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า หลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จานวน ๖๕ หลักสูตร คิดเป็น
ร้ อยละ ๘๑.๒๕ และมีผ ลการประเมิน ไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จานวน ๑๕ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้ นาไปกาหนดเป็นแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป
โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทาง ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
ร้อยละ ๑๐๐
- วิธีการจัดการความเสี่ยง :
๑. วิเ คราะห์ ส ภาพปั ญหา จากผลการประเมิน คุณภาพหลั ก สู ตรที่ไ ม่ผ่ า นเกณฑ์ การ
ประเมิน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
๓. จั ด อบรมชี้แ จงสร้ างความรู้ ความเข้า ใจในการด าเนินงานแก่ ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ ง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
๔. สร้างระบบกากับ ติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่กาหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในระบบ TQF Mapper
๕. รายงาน…

๘
๕. รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
๖. นาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดาเนินงาน
ในปีถัดไป
- ผู้รับผิดชอบหลัก : สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะ/หลักสูตร
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้ อ มู ล เป็ น ประเด็ น ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ น ามาด าเนิ น การต่ อ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังขาดความ
เชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนาข้อมูลจาก
ฐานข้ อมูล ดังกล่ าว ไปใช้ในการตั ดสิ น ใจของผู้ บ ริห าร/การบริห ารจั ดการ ในภาพรวมมหาวิ ทยาลั ย โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลหลัก ๔ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) ๒) ระบบบุคลากร ๓) ระบบการเงินและงบประมาณ
และ ๔) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจาก การดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังไม่แล้วเสร็จทุกขั้นตอน
และยั งไม่ส ามารถจั ดการความเสี่ ย งให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้นาเป็นกาหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป
โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยงออกเป็น ๒ ด้านย่อย ดังนี้
ประเด็น ความเสี่ยงย่อยที่ ๑ ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง กาหนดวิธีการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๓. จัดทาแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๔. ดาเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๕. ติดตามผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน และปรับปรุงแผนการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในปีถัดไป
- ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย ง : จ านวนฐานข้ อ มู ล หลั ก ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั น จ านวน
๔ ฐานข้อมูล
ประเด็ น ความเสี่ยงย่อยที่ ๒ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล กาหนดวิธีการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกาหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลทั้ง ๔ ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ)
๒. กาหนดสิทธิ…

๙
๒. กาหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป)
๓. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ)
๔. จัดทานโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตี
ระบบฐานข้อมูลหลัก
๕. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของดาเนินการตามระบบและกลไกการดูแลความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่กาหนด จานวน ๕ ข้อ
- ผู้รับผิดชอบหลัก : สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สานัก
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ความเสี่ยงที่ ๑ ควรปรับเพิ่มช่องตารางในการอธิบายวิธีดาเนินการ และเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
ดาเนินการตามแผนที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ควรมี ระบบการกากับติดตามให้คณะ/หน่วยงานดาเนินการตามแผน
และน าผลการด าเนิ น งานมารายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นเดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙ เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๒ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ กองแผนงาน ได้กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่
ทาให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห์เสี่ยง การประเมินและ
จัดลาดับความเสี่ยง และกาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุป และ
จั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม ภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกั บ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม ภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘
(๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ประชุมเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก นาไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกองแผนงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ...

๑๐
รับผิดชอบหลัก เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการ
จั ด การดั งกล่ า ว ก าหนดเป็ น (ร่ า ง) แผนการปรั บปรุ งควบคุม ภายใน ระดั บมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้นาประเด็นความ
เสี่ ย งที่ พ บจากการวิ เ คราะห์ ทบทวนสาเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง มาก าหนดเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง สิ้ น
จานวน ๗ ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเสี่ ย งที่ ๑ : ระบบและรูป แบบการถ่ ายทอดตั ว บ่ งชี้ แผนกลยุ ทธ์ มหาวิ ทยาลั ยสู่
คณะ/สานัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย /สานัก
กับมหาวิทยาลัย (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและรูปแบบที่
ชัดเจนในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ลงสู่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สานัก ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้า หมายตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
- ตั วบ่ง ชี้ค วามเสี่ยง : ร้อยละของหน่ว ยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัว บ่งชี้ตามแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐
- ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน
ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ
๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดรูปแบบ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจั ด การ และการควบคุ ม อั น ตรายจากสารเคมี แ ละชี ว ภาพอย่ า งชั ด เจนและครอบคลุ ม เช่ น
การจัดการ สารเคมี จากห้องปฏิบัติการ สารชีวภาพจากห้องปฏิบัติการ เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งการแพร่เชื้อโรคจาก
พาหะนาโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ นกพิราบ เป็นต้น
- ตั วบ่งชี้ค วามเสี่ยง : จานวนหน่ว ยงานที่ดาเนินการผ่ านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน ๗ หน่วยงาน
- ผู้รับผิดชอบหลัก : สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ ย งที่ ๓ : การบริห ารจัดการงบประมาณให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพการใช้จ่ ายที่ดี
และการประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช่จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการจัดทาแผน
กลยุทธ์…

๑๑
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทาให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มี
ประสิทธิภาพ และยังไม่คลอบคลุมในทุกภารกิจ
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕
- ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน
ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น (เป็นประเด็นความ
เสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน การเลื่อนขั้น
เงินเดือน และ ค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผล
ให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคณะ/หน่ ว ยงานในกากั บ ที่มี สั ด ส่ ว นของบุ คลากรที่ จ้างด้ว ยงบประมาณรายได้ที่สู ง ส่ งผลให้
งบดาเนินงานไม่เพียงพอ
- ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย ง : ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรที่ เ ป็ น งบประมาณรายได้
เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๔๐
- ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่
ความเสี่ยงที่ ๕ : จานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตร และยังขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในเชิงรุกและมุ่งเป้า ทาให้มีผลต่อจานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผน
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจานวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบ
กันแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐
- ผู้รับผิดชอบหลัก : สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุ หรื อปัจ จัยที่ท าให้เ กิ ดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการกากับ
ติดตามและการปรั บ ปรุ ง การดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลั ยที่ มีประสิ ท ธิภ าพ
โดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดที่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและอาจมี ผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐
- ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน
ความเสี่ยงที่ ๗...

๑๒
ความเสี่ ย งที่ ๗ : ผลงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ตามแผนที่ ก าหนด
(เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม นามาดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
- สาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการดาเนินงานด้านการวิจัย
และบริการวิชาการยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตาม
ผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดยังต่ากว่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตั วบ่ งชี้ ค วามเสี่ย ง : ๑) ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้ ว เสร็ จ
ร้อยละ ๘๐ ๒) ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- ผู้รั บผิด ชอบหลัก : ส านักส่ งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิช าการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่ ๔ เรื่อง งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยควรทา
การวิ เ คราะห์ ภ าระงานของบุ ค คลากร และควรปรั บ ระยะเวลาการตั้ ง งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ให้คณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการแก้ไขปรับปรุงควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานและบรรลุตามแผน แล้วนาเสนอเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
สถาบันและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
เห็นชอบตัวบ่งชี้และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา…

๑๓
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ในวั น ที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์ น พ. วุ ฒิ ชั ย ธนาพงศธร
เป็ น ประธานตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบั น มีประธานตรวจประเมิน ระดับคณะทุก คณะ ร่ว มเป็ น
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จานวน ๑๐ คน และมีเจ้าหน้าที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการฯ
ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพฯ ใคร่ ข อสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ สถาบั น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตาม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งนี้
๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
องค์ประกอบ
๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การวิจัย
๓. การบริการวิชาการ
๔. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)
I
P
O
รวม
๓.๗๙
๔.๐๐
๒.๒๔
๓.๕๗
๓.๙๙
๔.๐๐
๔.๑๒
๔.๐๔
- ๔.๐๐
๔.๐๐
- ๕.๐๐
๕.๐๐
- ๓.๕๐
๓.๔๔
๓.๔๘
๓.๘๖
๔.๐๐
๓.๒๗
๓.๘๐
ดี
ดี
พอใช้
ดี

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการประกั นคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้ใ ห้ ข้อเสนอแนะเพื่อ การปรับปรุ ง
พัฒนาการดาเนินงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ ได้กาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ
๑.๒ การพิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ
คณะกรรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดั บสถาบัน ปีก ารศึ กษา ๒๕๕๗ ได้พิจ ารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานในภาพของสถาบัน พบว่า ผลการ
ประเมินฯ บางตัวบ่งชี้ มีความไม่สอดคล้องกับนัยการประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น คณะกรรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน จึงได้พิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ดังนี้
หน่วยงาน
๑. คณะเภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. คณะพยาบาลศาสตร์
๔. คณะวิทยาศาสตร์
๕.คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. คณะเกษตรศาสตร์

คะแนนเดิม
๔.๒๗
๓.๙๓
๒.๕๘
๔.๐๒
๔.๕๓
๓.๘๑

คะแนนใหม่
๔.๓๓
๓.๙๒
๒.๕๙
๔.๑๐
๔.๕๓
๓.๘๙

คุณภาพ
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี

ผลประเมิน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
เพิ่มขึ้น
หน่วยงาน...

๑๔
หน่วยงาน
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๘. คณะศิลปศาสตร์
๙. คณะบริหารศาสตร์
๑๐. คณะนิติศาสตร์
๑๑. คณะรัฐศาสตร์

คะแนนเดิม
๓.๓๕
๒.๕๓
๒.๗๕
๒.๙๒
๒.๕๔

คะแนนใหม่
๓.๓๘
๒.๖๐
๒.๙๐
๓.๐๐
๒.๖๒

คุณภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ผลประเมิน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

๑.๓ การรายงานผลการดาเนินงานต่อต้นสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ก าหนดให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รายงานผลการ
ดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online ๓D) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ
ได้ดาเนินการรายงานและส่งผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผู้รับผิดชอบ
๓. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ
ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาปรับคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน
๔. การส่ ง ผลการดาเนิ น งานคุ ณภาพภายใน ปี การศึก ษา ๒๕๕๗ ผ่ านระบบ CHE QA Online
ต่อต้นสังกัด
๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิท ยาลั ย ควรเร่ ง ด าเนิน การจัด ท าแผนการปรั บ ปรุ งส าหรั บ คณะ ส านั ก และหน่ว ยงาน
ที่มีค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับต่า
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๔ ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
น าเ สน อที่ ปร ะชุ มเ พื่ อ พิ จ าร ณา ตา มที่ ว า ระ กา รด าร งต าแ หน่ งคณ บดี คณ ะพ ยา บา ลศ าส ตร์ ขอ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัย
ในการ…

๑๕
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ นั้น
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ด าเนิ นการตามข้ อ ๘.๑ ในข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริม กิจการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ ได้ข้อมูลประสิทธิผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็ง และโอกาสในการพัฒนาต่อไป
ของคณะ สาหรับใช้เป็นข้อมูล ในการสรรหาคณบดีและประกาศให้ผู้มีสิ ทธิเสนอชื่อรับทราบ เพื่อใช้ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี และข้ อ ๘.๒ คื อ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ พร้ อ มทั้ ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ แทนคณะกรรมการสรรหากับ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา จึงทาให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบว่ า สภาการพยาบาล ได้ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะและประสบการณ์ข องผู้ บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจาหรือบุคลากรพยาบาลประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการ
พยาบาล วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ การบริ หาร การศึ กษา หรื อ มี ต าแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ ารองศาสตราจารย์
สาขาพยาบาลศาสตร์
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ซึ่งแตกต่างจากมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๑ กาหนดดังนี้
๑. ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และ
๒. ได้ ท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ปี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นว่าเห็นควรหารือสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าคณะกรรมการสรรหาจะต้องนาคุณสมบัติเฉพาะ
และประสบการณ์ของผู้บ ริหารสถาบั นการศึกษา ตามข้อ ๒๐ แห่ งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาประกอบการพิจารณาคัดเลื อกผู้
สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยหรือไม่
ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เลื่ อนกาหนดการเสนอชื่อผู้ ส มควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ ไปจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอ...

๑๖
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ จ ะต้อ งน าคุ ณสมบั ติเ ฉพาะและประสบการณ์ ของผู้ บ ริห ารสถาบั นการศึก ษา ตามข้อ ๒๐ แห่ งข้ อบั งคั บ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยหรือไม่
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มี ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาจั ด ท าหนั ง สื อ หารื อ ถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง
สภาการพยาบาลสามารถออกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อมากาหนดคุณสมบัติของผู้ บริห ารในสถาบันอุดมศึกษาได้ห รือไม่
แล้วจึงดาเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป
๒. คณะกรรมการสรรหาควรด าเนิ น การสรรหาคณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ต่อไป โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้ ค ณะกรรมการสรรหา พิจ ารณาคุณ สมบัติข องผู้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อ ดารงตาแหน่ งคณบดี
โดยคานึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการดารงตาแหน่งเป็นสาคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทางาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการดาเนินงานและเป้าหมายในการทางานที่นาเสนอ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็ นสมควรประกอบการพิจารณา...”
นอกจากนี้ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกับ ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาล ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ มาใช้ประกอบ
การพิจารณาด้วย ดังนี้
๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจาหรือบุคลากรพยาบาลประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
ทางการพยาบาล วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ การบริ ห าร การศึ ก ษา หรื อ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
มติที่ประชุม
มอบคณะกรรมการสรรหาดาเนิน การสรรหาคณบดีค ณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อานวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารง
ตาแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ…

๑๗
เสนอชื่อเพื่อด ารงตาแหน่งคณบดี โดยค านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการดารงตาแหน่งเป็น สาคัญ
พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทางาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการ
ด าเนิ น งานและเป้ า หมายในการท างานที่ น าเสนอ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ และข้ อ พิ จ ารณาอื่ น ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...” นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคานึงถึงความ
เหมาะสมสอดคล้ องกับข้ อบัง คับ สภาการพยาบาล ว่ า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารรั บรองสถาบั น การศึ กษาวิ ชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
๑. เป็ น อาจารย์ พ ยาบาลประจ าหรื อ บุ ค ลากรพยาบาลประจ า มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า
ปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ ของนั กศึก ษาที่จ ะได้ รั บการรั บ รองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
๔.๑.๒.๕ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกาหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๕ คน และทางคณะได้ดาเนินการรับนักศึกษาครบตาม
จานวนแล้ วในภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๘ แต่เนื่ องจากในปีการศึกษาดังกล่ าวยังมีผู้ ที่ส นใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิช า
ดังกล่าวอีกจานวนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจดังกล่าว ทางคณะจึงมีความ
ประสงค์ ที่ จ ะเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๕๘ จากเดิ ม รั บ นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
จานวน ๕ คน เป็น รับนักศึกษา จานวน ๑๐ คน โดยการปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว โดยคณะได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลร่วมกับกองแผนงานในด้านต่างๆแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
หลักสูตรฯมีอาจารย์ประจาทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน และมีนักศึกษาคงค้างทั้งหมด ๓๕ คน ซึ่งระดับปริญญา
โท แผน ข/การค้นคว้าอิสระ จานวน ๑๘ คน จะเทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ จานวน ๖ คน
ดังนั้นในการคานวณอัตราส่วนจานวนอาจารย์
: จานวนนักศึกษา
๑๒ ท่าน : ๒๓ คน
จึงเท่ากับ
๑ : ๑.๙๒
ถ้ารับจานวน…

๑๘
ถ้ารับจานวนนักศึกษาเพิ่มจานวน ๕ คน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาจึงเท่ากับ
๑๒ ท่าน : ๒๘ คน
จึงเท่ากับ
๑ : ๒.๓๓
๒. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการเรียนการสอน
๒.๑ ภาครายจ่ายต่อนักศึกษา ๑ คน ประกอบด้วยรายการดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติตามจ่ายจริงแต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน
- ค่ า ตอบแทนกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ เ กิ น ๒,๐๐๐ บาท/กรรมการ ๑ ท่ า น/หั ว ข้ อ
กรรมการสอบประมาณไม่เกิน ๕ ท่าน ต่อนักนักศึกษา ๑ คน มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/หัวข้อ
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/กรรมการ ๑ ท่าน/ครั้ง
กรรมการสอบประมาณไม่เกิน ๕ ท่านต่อครั้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท)
- ค่าใช้จ่ายทาวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/หัวข้อ
วิทยานิพนธ์
รวมค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา ๑ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๕๐๐ บาท
๒.๒ ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา ๑ คน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๓ ปี เท่ากับ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- จานวนภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร จานวน ๖ ภาคการศึกษา
ดังนั้น คณะมีรายรับต่อนักศึกษา ๑ คน จานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ทาให้คณะมีรายได้คงเหลือจากการจัดการศึกษาจานวน ๘๗,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับ แผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย น าเสนอที่ประชุ มเพื่ อพิ จารณา ในการประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิ งหาคม
๒๕๕๘
๒. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน ๑๐ ราย ให้ ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สานักงานตรวจสอบภายใน นาเรียนให้อธิการบดีเพื่อพิจารณาเสนอ
รายชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ของมหาวิ ทยาลั ย จานวน ๑๐ ราย ที่ได้รั บการโปรดเกล้ าฯ ให้
สภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญ ชี กฎหมาย ด้านการตรวจสอบและประเมินองค์กร หรือ ด้านบริหาร ไม่น้อยกว่า
๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ
 หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
๔. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีรับทราบ และได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยบรรจุ
วาระให้ ส ภามหาวิทยาลั ย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลั ย ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม...

๒๐
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการ
อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. นางปนัดดา ฤทธิชู
เลขานุการ
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
๔.๒.๒ การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ อมร จั น ทรสมบู ร ณ์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ ดารงตาแหน่ งประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกาหนด ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดียิ่งนับตั้งแต่ได้รับ
คาสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัดนี้ การดารงตาแหน่งได้ครบกาหนดระยะเวลาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น งานเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๑) กาหนดว่า “ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ” และวรรคสามของข้อเดียวกัน กาหนดว่า “ให้ประธานและ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี”
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จึง ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้ อ งทุ กข์ ป ระจ ามหาวิ ทยาลั ย จากกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม...

๒๑
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวจั น ทิ ม า ธนาสว่ า งกุ ล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ
อัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
และตามความข้อ ๒๕ ในข้อบังคับ ดังกล่าว กาหนดให้ ส ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และกรรมการตาม (๔)
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกได้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) และ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ก รรมการตาม (๒) หรื อ (๔) พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น
สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดาเนินการเสนอรายชื่อและมอบหมายกรรมการตาม (๓) – (๕) ดังนี้
๑. กรรมการตาม (๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการจานวนสองคน ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(๒) รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๒. กรรมการตาม (๓) และ (๕) อธิการบดีได้พิจารณามอบหมายรองอธิการบดี ดังนี้
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดี…

๒๒
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)

กรรมการและเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดังนี้
๓.๑ คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่น้อย
กว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๑) ......................................................................................................................... ...............
(๒) ........................................................................................................................................
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลั งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติ
ปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธาน
อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๖. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๗. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๔.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
ในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ประชุ ม เพื่อ พิ จ ารณา ตามประกาศ
สภามหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อง แต่ง ตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของหั ว หน้ าส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้
๑. รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข…

๒๓
๑. รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในการนี้ ด้วยนางอรวรรณ ชยางกูร วาระตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ – ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ยังไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ด้วยนางอรวรรณ ชยางกูร หมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่
ว่ า งลง จ านวน ๑ คน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในส่วนของกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
จานวน ๑ คน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิ ทยาลั ย ควรใช้คาสั่ งเดิมถึ งแม้ กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (ข) กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่าก็ได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ นางอรวรรณ ชยางกูร เป็น คณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบต่อไป และมอบมหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๒.๕ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ตามประกาศ
สภามหาวิท ยาลั ย ลงวัน ที่ ๒ มิถุ น ายน ๒๕๕๘ มี ว าระการปฏิ บัติ งานตั้ งแต่วั นที่ ๑ มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ ถึง วัน ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ได้ขอลาออกจากกรรมการและ
ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย...

๒๔
มหาวิ ทยาลั ย พิจ ารณาแล้ ว ในการประชุ มครั้ งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ วั นที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี มติ ให้ เสนอชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการฯ จานวน ๑ ราย ดังนี้
กลุ่มสาขา
๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ /คุณวุฒิการศึกษา /สังกัด
๑. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ
Ph.D. Mechanical and Manufacturing Engineering
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีองค์ประกอบ ได้แก่ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า ๔ คน และกรรมการภายใน
ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ (ไม่ได้ระบุคุณสมบัติหรือการแบ่งกลุ่มวิชาไว้) มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ
มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน วาระละ ๒ ปี ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ในครั้ ง นี้ ถึ ง วั น ที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ เป็นกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิก ารพิจ ารณากลั่น กรองหลั กสู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๔.๒.๖ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นั กศึ กษาฯ กองบริ ก ารการศึ กษา ได้ต รวจทานและตรวจสอบเงื่อ นไขการส าเร็จ การศึกษาของนั กศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๑๑ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ แล้ว ดังนี้

ระดับปริญญาโท...

๒๕
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๑ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๙ คน
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๗ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๕ ตุล าคม ๒๕๕๗ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อ ง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติพร้อมให้ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไข เพื่อใช้เป็น แนวทางสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งถือเป็นบุคลากรของประเทศให้ ออกไปรับ ใช้สังคมไดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตลอดจนการนามาประยุกต์ใ ช้ให้เข้ากับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ สามารถดาเนินไปไดอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได อันจะช่วยนาไปสูการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป นั้น
ในการนี้ จากยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่ น การพั ฒ นาและใช้ เ อกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การประชุ ม ผ่ า นระบบ VDO Conference เป็ น ต้ น และจาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน
การบริหารจัดการ การวิจัย และการให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีทั้งหมด ๖ มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/สานัก/หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ ๒...

๒๖
มาตรการที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เข้าถึงข้อมูลเพื่อการสืบค้น แลกเปลี่ ยนข่า วสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ ๓ ส่ งเสริมและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
การวิจัย และการให้บริการแบบถูกกฎหมาย
มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะวิชา สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ในการผลิต เผยแพร่ เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content) และเครื่องมือที่ใช้จัดทาเนื้อหา หรือแปลง
รูปแบบเนื้อหาเป็น Digital Content รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาได้ในหลายรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและการนามาประยุกต์ใช้สอดคล้องและบรรลุตามแผน
แม่บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี ที่ก าหนด จึง มีแนวคิด ในการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
แนวทางการพัฒนา ติดตามการดาเนิน งานและแผนการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ตลอดจนควบคุม กากับ และ
ติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังผู้มีรายนามและผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๗. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๘. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

ที่ปรึกษา
ประกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน…

๒๗
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๑๒. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๑๓. นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๓๕ และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รแล้ ว
เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ หลั ก สู ต รนี้ เ ริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๗
จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร จ านวน ๕ ครั้ ง ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๕
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ สาเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จานวน ๑,๒๓๐ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จานวน ๖๒๗ คน
หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคุณสมบัติ
ของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรั บ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาต้ น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๓๐ คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๙ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิต นักศึกษาในหลักสูตร
๑๒๒,๕๘๓.๖๙ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และกาหนดการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) คณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มีมติให้นาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ น ซ์ พ าเลส
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร…

๒๘
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นั บ จากเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ (๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ –
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัตหิ ลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยได้ให้
ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ นปี การศึกษา ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จานวน ๓ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จานวน ๔๖๕ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จานวน ๔๔๔ คน
หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จ านวน ๗๕ คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลั กสูตรมีจานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด จ านวน ๕ คน มี ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ต่ อ หั ว ในการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จ านวน ๑๒ ตั ว บ่ ง ชี้ และก าหนดการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข…

๒๙
๒) วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เสนอการปรับปรุงหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าอนามัย สิ่งแวดล้อม หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘ วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ มี ม ติ ใ ห้ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในส่ ว นของ
รายละเอี ย ดให้ ถู ก ต้ อ ง ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และนาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ น ซ์ พ าเลส
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นั บ จากเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ (๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ –
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ดังนั้ น วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จึง เสนอขออนุ มัติ ห ลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิช าอนามัย สิ่ งแวดล้ อม หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เดิมเป็นหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ มี ๒ สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน และ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยขอ
ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้ ง นี้ คณะได้แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและกิ จ การ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้
ความเห็น ชอบหลั กสู ตรแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ หลักสู ตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง
ในปีการศึกษา…

๓๐
ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น จานวน ๑๘ คน คงเหลือนักศึกษา
ในหลักสูตร จานวน ๓๒ คน
หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคุณสมบัติ
ของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรั บ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๐ คน (แบบ ๑.๑ จานวน ๔ คน แบบ ๒.๑ จานวน ๕ และ แบบ ๒.๒ จานวน ๑ คน)
ใช้ร ะยะเวลาในการศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และ แบบ ๒.๒
๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๑ จานวนไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตร ๑๔๓,๔๐๐ บาท/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และกาหนดการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิศ วกรรมอุต สาหการหลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้ าที่ ประชุม คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติให้นาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้
ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ดัง นั้ น คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จึ ง เสนอขออนุ มัติ ห ลั กสู ตรปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรม
อุตสาหการ หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิช าวิศวกรรมอุตสาหการ หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภ าคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๓.๔ ขออนุมัติ...

๓๑
๔.๓.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรและอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจาหลักสูตรและลาศึกษา เพื่อให้หลักสูตรดาเนินการให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าอนามัย สิ่ ง แวดล้ อม หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าที่ป ระชุม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติให้นาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้
ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนาเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ น ซ์ พ าเลส
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นั บ จากเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ (๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ –
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอขออนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ในการ
ปรับปรุงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังตาราง

สังกัด/หลักสูตร...

๓๒
สังกัด/หลักสูตร

ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
ปรับปรุง
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ ๑) นางทักษิณ พมพ์ภักดิ์
๑) ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
การสาธารณสุข
๒) นายนิยม จันทร์นวล
๒) นางทักษิณ พมพ์ภักดิ์
- หลั กสู ต รวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต ๓) นายสมเจตน์ ทองดา
๓) นายสมเจตน์ ทองดา
สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ๔) นายพลากร สืบสาราญ
๔) นายพลากร สืบสาราญ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง
๕) นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง
๖) นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา
๖) นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิทยาศาสตร์
ได้เสนอปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุมขอถอน
ระเบียบวาระดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อี ก ครั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ศึก ษา หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิ ดรั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๓.๖ การปรับปรุง...

๓๓
๔.๓.๖ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุมขอถอนระเบียบ
วาระดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในส่ ว นของรายละเอี ย ดให้ ถู ก ต้ อ งตามประกาศกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อี ก ครั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึ กษา ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าเคมี หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุมขอถอนระเบียบ
วาระดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในส่ ว นของรายละเอี ย ดให้ ถู ก ต้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อี ก ครั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๓.๘ การขอเปิด...

๓๔
๔.๓.๘ การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ เ สนอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุม
ขอถอนระเบี ย บวาระดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่ วนของรายละเอียดให้ ถูกต้องตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิท ยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๙ มติ ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบในหลั ก การ จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ ให้ ความเห็ น ชอบ
ในการประชุมครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัย ควรพิจารณา เรื่อง การจัดทาหลักสูตรในลักษณะเชิงบูรณาการระหว่างคณะให้
มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็น ชอบ และมอบมหาวิ ทยาลัยด าเนิ น การตามข้อ เสนอแนะของ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจ ารณา ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ ผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศดังกล่าวกาหนดให้
สภามหาวิทยาลัย...

๓๕
สภามหาวิ ทยาลั ย ออกข้อ บั ง คับ ว่า ด้ว ยการก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) หลังจาก
ประกาศใช้ บั ง คั บ และรายงานให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ นั้น
คณะกรรมการบริหารงานบุ คคล ในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... แล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ จะได้
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้าง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... แก้ไขหน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้ายเปลี่ยน
คาว่า “ให้ไว้” เปลี่ยนเป็น “ประกาศ”
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แนบท้ า ยข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี . .. แก้ ไ ขหน้ า ที่ ๒
ลาดับ ๑.๒.๒ (๒) หมายเหตุ ข้อ ๒ เดิมคาว่า “หัวข้อ” เปลี่ยนเป็น “เรื่อง” และหน้าที่ ๗ ลาดับ ๓.๓ หมายเหตุ
ข้อ ๒ ตัดออก
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อบั ง คั บมหาวิท ยาลั ย อุ บลราชธานี ว่ า ด้ วยการ
กาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ข ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ฯ ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๒ (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้ว ยส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทา (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รวบรวมประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน อานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศ
สภามหาวิทยาลัย…

๓๖
สภามหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติ รวมทั้งกิจกรรมที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยดาเนินการร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) รายงาน
ประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเรี ยนที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรเพิ่มเติมในส่ว นของประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี รวมทั้ง รวบรวม
รายชื่อและใส่รูปภาพคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยไว้ในเล่มรายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี
๒. ควรตัดส่วนของประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออก
๓. ควรเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
๔. ควรเพิ่มเติมโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี และเห็นควรให้รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไว้ในส่วนสุดท้ายของเล่มรายงานประจาปี
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนิน การแก้ไขรายงานประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๒ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
๖.๔ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๖.๕ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ลับ)
การประชุม...

๓๗
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

…..….....................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

…..….....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

