
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

วันเสารท์ี่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

 

 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ            บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินนัทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายโอภาส            เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวฒันสุข ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๑. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายวิโรจน์            มโนพิโมกษ์ ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจํา  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ            กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายไท            แสงเทียน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทคณาจารย์ประจํา  
๑๘. นายฐิติพล   ภักดีวานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา  

          /๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา… 



๒ 
 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ  

๒๐. นายธีระศักด์ิ     เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นางสาวสุจิตรา  บุญอยู่  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ที่ไม่เขา้ประชุม 
๒๒. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ     เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา           พรหมบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล     อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒๕. นางอรอนงค์     งามชัด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
    

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
๔. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นางสิรินทรท์ิพย์ บุญม ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๖. นายสหรัฐ     โนทะยะ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ   คงจันทร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๙. นางสุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๐. นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
      นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (แทนคณบดี) 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
๑๒. นายโกเมท     ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ   
     ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มการประชมุเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารยพ์ิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธาน 

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดบั ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

    /ระเบียบวาระที่ ๑...     



๓ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม    
จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้  
  ๑.  ศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ       เมนะเศวต 
  ๒.  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา            พรหมบญุ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล      อธิวาสน์พงศ์ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒ แนะนาํคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา      
ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์

ประจํา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ ท่าน ดังนี้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ   กอบบุญ  คณะศิลปศาสตร์ 
๓. นายไท              แสงเทียน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. นายฐติิพล    ภักดีวานิช  คณะรัฐศาสตร์   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๓  นโยบายในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
 ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบกับมีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจําการที่ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่ ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมรับทราบนโยบายในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๗ ดังนี้   

เป้าหมาย :   จะทําให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ “เป็นสถาบันชั้น
นําแห่งการเรียนรู้ ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม” และให้สามารถสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาครวมทั้งการบริการวิชาการต่อชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

/การทําใหส้ภามหาวิทยาลยัเข้มแข็ง :... 



๔ 
 

การทําให้สภามหาวิทยาลัยเข้มแข็ง : 
๑. การพัฒนาสํานักงานและการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑.๑ รูปแบบโครงสร้างของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
- ขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
- กํากับดูแลโดยรองอธิการบดี 

๑.๒ งานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
- งานเลขานุการกิจ 
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- งานด้านการตรวจสอบการบริหารงาน 
- งานอื่นๆ 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
     ๓. การปรับปรุงในส่วนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับตํ่าตัวอย่าง เช่น 

๓.๑ ด้านการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.๒ ด้านการวิจัย 
๓.๓ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๔. การ  Retreat กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจผนวกรวมเข้ากับการ 
ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยเชิญ    
วิทยาการจากสถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้ดําเนินการ 

 ๕. การส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

การทําให้ผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง : 
๑. กํากับดูแลให้ผูบ้ริหารปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง 
 เคร่งครัด 
๒. ทบทวนแก้ไข วางระเบียบ และออกข้อบังคับให้ครอบคลุมครบถ้วน 
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นที่ปรึกษาใหค้ําแนะนําแก่ผูบ้ริหาร 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในลกัษณะ Two ways 

communication 
๕. สง่เสริมใหผู้้บรหิารได้พัฒนาตนเอง 
๖. ส่งเสริมการบรหิารจัดการแบบ Total Participative Management 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

         /๑.๑.๔  การอนุญาตให้... 



๕ 
 

๑.๑.๔  การอนุญาตให้ที่ปรึกษาดา้นกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม      
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในครั้ง 

นี้  มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    ๑.๒.๑  แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
นําเสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/-
๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ได้เห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘๗๕,๑๒๙ ,๖๐๐ .- บาท และให้กองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทําและวิเคราะห์ความต้องการและ
ความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งข้อมูลให้ 
สกอ. ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวัน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณากําหนด
รายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีความพร้อมในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากสํานัก
งบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนความต้องการงบลงทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้  

ค่าครุภัณฑ์ 
- เน้นครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ แสนบาท ขึ้นไป 
- มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา 
- มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ 
- หากเป็นครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิม ต้องเป็นรายการที่อายุการใช้งานสูง ไม่สามารถใช้
งานได้ หากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา 

- หากเป็นรายการปรับปรุง ควรมีทะเบียนการซ่อมแซมในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
 

 
/เพื่อให้แผนความต้องการ... 



๖ 
 

เพื่อให้แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อกําหนดข้างต้น กองแผนงาน ได้กําหนดรายการครุภัณฑ์ และ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อบรรจุในแผนความต้องการงบลงทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดส่งข้อมูลให้ สกอ. เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๕,๑๒๙,๖๐๐.- 
บาท จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ ๓๒๓,๘๖๗,๓๐๐.- บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕๕๑,๒๖๒,๓๐๐.- บาท 
และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ๑-๓  

ซึ่งขณะนี้ สกอ. และสํานักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปภาพรวมงบ 
ลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อไป  

 จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  แผนความต้องการงบลงทุน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๕,๑๒๙,๖๐๐.- บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๑.๒.๒  กําหนดการวันพธิีพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
       รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุม ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชวรและคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษากราบ
บังคมทูลขอให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ จึงขอเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรเป็นเดือนเมษายน ๒๕๕๖  ความ
ทราบอยู่แล้วนั้น  บัดนี้ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งกําหนดวัน
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ใน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  ส่วนกําหนดวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

จึงนาํเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓ สรุปผลการดําเนนิงานจัดงานเกษตรอสีานใต้ปี ๒๕๕๕  
  (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

        รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  นําเสนอที่ประชุม   
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ ๔  
ติดต่อกันมา (ไม่รวมกับการจัดงานเกษตรเพื่ออินโดจีน พ.ศ. ๒๕๔๖ และการจัดงานเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)   
    งานเกษตรอีสานใต้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์แห่ง
สายน้ํา” ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  รวมจํานวน ๑๐ วัน โดยได้รวบรวมผลงานวิจัย และ
การแสดงผลงานแต่ละภาควิชาของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดของมหาวิทยาลัย  
 

              /อุบลราชธานี … 



๗ 
 
อุบลราชธานี และทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นประจําทุกปี เช่น 
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ตลอดจนนิทรรศการจากบริษัทต่าง ๆ ๕๐ บริษัท 
เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือเบทาโก  กลุ่มพรรณธิอร สยามคูโบต้า แองโกร-ไทย เป็นต้น ภายในงาน
ประกอบด้วยร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทั่วไป ร้านค้าอาหารรวม ๑๙๐ ร้าน และร้านจําหน่าย
ต้นไม้และสัตว์เลี้ยง กว่า ๑๐๐ ร้านค้า  

จากการจัดงานดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้สรุปผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
ดังนี้ 

๑. จํานวนผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ รวม ๑๗๘,๕๔๗ คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประมาณ ๒๒ %  

๒. ความชอบของผู้เข้าชมนิทรรศการด้านการเกษตรของภาครัฐ คิดเป็นคะแนน ๓.๔๗ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐  คะแนน  โดยอุโมงค์บวบ น้ําเต้ายักษ์ ทุ่งทานตะวัน, กรมหม่อนไหม, กรมประมง 
ได้รับความนิยมมากที่สุดตามลําดับ 

๓. ความชอบของผู้เข้าชมนิทรรศการด้นการเกษตรของภาคเอกชน คิดเป็นคะแนน ๓.๗ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ คะแนน โดยบริษัทซีพี จํากัด บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท 
เบทาโกอุตสาหกรรม จํากัด  ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามลําดับ 

๔.  ผู้เข้าชมงานพบว่ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดอ่ืนในภาค
อีสาน 

๕. การประชาสัมพันธ์ พบว่า ได้รับทราบโดยสื่อประชาสัมพันธ์จาก ป้ายโฆษณาริมถนน 
รายการวิทยุ และเพื่อน/เครือข่ายผู้ประกอบการ ตามลําดับ โดยมีกิจกรรมที่สนใจ คือ ร้านจําหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร/ต้นไม้นิทรรศการของภาครัฐ และการแสดงกิจกรรมบันเทิง ตามลําดับ 

๖. นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนเข้าชมงานพบว่ามาจากสถานศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีษะเกษ และยโสธรมากที่สุด 

 

จึงขอนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ   
 

 

 

 

 

 

 

 

/๑.๒.๔  ผลการดําเนนิงาน… 



๘ 
 

 ๑.๒.๔  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวทิยาลัย   
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ศาสตราจารย์อมร   จันทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นําเสนอที่ประชุม  การรายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑ ผลการดําเนินงานงวด ๖ 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) รายงานในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ครั้งนี้เป็นการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ครั้งที่ ๒ เป็นผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕) ประเด็นสําคัญมีดังนี้ 

(๑) การพัฒนาให้มีผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor) ซึ่งจะช่วยลดภาระและปริมาณใน
การเข้าตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
ภายใต้สภาวะการขาดอัตรากําลังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

(๒) การจัดทําโปรแกรมรายงานผลการตรวจสอบภายในแบบสารสนเทศ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย สามารถพิจารณา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการที่มีการตรวจสอบ
ภายในได้ง่ายขึ้น และนําไปสู่การพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 

(๓) การเชื่อมโปรแกรมรายงานผลการตรวจสอบภายในแบบสารสนเทศ เข้ากับ ระบบ
การเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย (UBUFMIS) ซึ่งจะช่วยลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน 
และ ตรวจสอบภายใน 

(๔) การเพิ่ม การจัดการนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนตาม
แนวทางการควบคุมภายใน ให้มีการกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อกํากับ ควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

(๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน โดยลดความเสี่ยงจากเงินยืมคั่งค้าง 
นอกเหนือจากติดตามรายงานการเงินแล้ว คณะกรรมการฯได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาพัฒนาระบบโปรแกรม
การเก็บข้อมูลลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาส่งใช้เงินคืน เพื่อเป็น
เครื่องมือสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการติดตามทวงหนี้ และให้ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ กํากับดูแลได้ 

(๖) การบริหารจัดการ การใช้สารเคมีสารก่ออันตรายทางชีวภาพ โดยให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง และ ให้มีการตรวจสอบภายในในประเด็นนี้ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ด้านสวัสดิการสุขภาพอนามัย ทั้งประชาคมมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคยีง 

(๗) การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
ด้วยแนวทางการลดภาระการรายงาน และ การตรวจสอบที่ซ้ําซ้อน ซึ่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าวได้
ดําเนินการร่วมกันทั้งในรูปแบบการประชุมทําแผนงาน และการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

(๘) ประเด็น เรื่องลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่คั่งค้างมาจากคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยชุดก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และพิจารณาเสนอข้อแนะนําแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุด 

 

           /ปัจจุบันดําเนินการ… 



๙ 
 
ปัจจุบันดําเนินการตามมติ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยได้นําเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  เป็นผลสืบเนื่องจาก
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกํากับ ติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
ประเด็นการเรียกชดใช้เงินคืนจากลูกหนี้ให้ดําเนินการโดยเร็วเพื่อมิให้ผ่านพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย การเรียก
ชดใช้ควรเรียกทั้งจากลูกหนี้โดยตรง และผู้ค้ําประกันไปพร้อมกัน 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับทราบ  ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ  ทั้งนี้ กรณี ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา ให้เรียกคืนเงินตาม
สัญญากู้ยืมที่ได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่  

๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
หน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น   
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติให้นําไปปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ใหม่  และให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๖ – ๒๙ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น   
มติที่ประชุม   อนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๕  กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์  นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้คณะและ
สํานักงานบริหารบัณฑิตควบคุมดูแลให้การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มี
การปรับปรุงแล้ว เพื่อควบคุมคุณภาพของนักศึกษา 

หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓๐ – ๓๑ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น   
มติที่ประชุม    อนุมัติ การใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่

ปรึกษาและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช วิทยาเขตมุกดาหาร 
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยคิดค่าดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินทุนสํารองเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
และควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากผู้ผิดสัญญา หรือ ผู้ค้ําประกันด้วย 

หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขข้อความจากเดิม ๓.  แก้ไขข้อความให้มีความถูกต้อง เป็น 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง  
 
 

/๒.๒ รบัรองรายงาน... 



๑๐ 
 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๕        
(วาระเวียน) วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชมุโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑  การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดกิจกรรมทาง   
  วิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  นําเสนอที่ประชุม  
ตามท่ี สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้เสนอเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการที่ได้รับ  งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๘/๒๕๕๕ วัน
เสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการจัดทําระเบียบ
ดังกล่าวแล้ว นั้น     

  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับ งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  จึงขอนําเรียนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัด

กิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ กําหนด รวมทั้งความสมบูรณ์ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ใน
การกําหนดผู้วินิจฉัยปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว 

๒. พิจารณาแหล่งทุนจากภายนอกให้ครบถ้วน ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และ
แหล่งทุนอื่นที่สามารถนําเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และกําหนดวิธีการเบิกจ่ายใน (ร่าง) ระเบียบฯ 
ให้เหมาะสมกับแหล่งทุนต่อไป 

๓. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ ๗ (๓) บรรทัดสุดท้าย จากเดิม โดย 
ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายสองในสาม ให้แก้ไขเป็น และในกรณีการสั่งจ่ายเงินให้กําหนดผู้มีอํานาจสั่งจ่ายสองในสาม
ของผู้มีชื่อในบัญชี 

 
 

/๔. แก้ไขข้อความ... 



๑๑ 
 

๔. แก้ไขข้อความให้เป็นข้อความที่ใช้กันตามกฎหมาย เช่น ข้อความตาม (ร่าง) 
ระเบียบฯ ข้อ ๗ (๕) การใช้เงินทุนจัดซื้อจัดจ้างโดยมีวงเงินไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก้ไขเป็น การใช้เงินทุน
จัดซื้อจัดจ้างโดยมีวงเงินต่ํากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

๕. ควรระบุหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ ๗ (๕) ให้มีความ
ชัดเจนว่าเป็นหลักฐานรายการใดรายการหนึ่ง คือ ใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือทั้งสองรายการ คือ 
ใบกํากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 

๖. เม่ือแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงนิ  
๔.๑.๑.๑  แผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  

         พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุม  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔  ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ 
๕.๒ และข้อ ๕.๔  โดยที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้  ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม   

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ งบประมาณที่เสนอเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 
๑,๑๕๑,๖๙๓.- บาท จําแนกเป็น 

๑. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
- โครงการงบสนับสนุนการจัดนิทรรศการรัฐบาลเพื่อประชาชน  จํานวน 

๙,๐๐๐.- บาท 
๒. สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย  จํานวน ๑,๑๔๒,๖๙๓.- บาท  
 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 

/จึงขอเสนอที่ประชุม... 



๑๒ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๑,๖๙๓.- บาท 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ 
๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรบันักศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  

   คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ   
    สาธารณสขุ  และคณะศลิปศาสตร ์

 

 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัย  ขอถอนระเบียบวาระไปก่อน  เพื่อจัดทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาให้มีความสมบรูณม์ากขึ้น 

 

๔.๑.๒.๒  การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์ นําเสนอที่ประชุม ด้วย ข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยคือบุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๔ เท่า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้
ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๓ เท่า โดยคํานวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕  

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ใหม่  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ให้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ คือ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตรา ๑.๔ เท่า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๓ เท่า โดยคํานวณปรับเทียบ
จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... แล้ว 

 
 
 

/จึงขอเสนอที่ประชุม... 



๑๓ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ดังนี ้
๑) กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ คือ บุคลากร

สายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๔ เท่า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 
๑.๓ เท่า โดยคํานวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็น
ต้นไป 

๒) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม     มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. บันทึกรายละเอียดถึงเหตุผลประกอบในการที่ประกาศฯ ดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนั้น เป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เพื่อการ
ปรับอัตราแรกบรรจุนั้น ได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยงบประมาณที่ได้รับนั้น จะ
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได้บังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ใหม่นี้ 

๒. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒที่ ก.พ.รับรอง ดังกล่าว 

ทั้งนี้ เม่ือปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบคุคล/ขออนุมัติปรญิญา 
๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

    คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นําเสนอที่ประชุม ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
บรรลือ  คงจันทร ์ ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๔ ปี  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖   

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์  

 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๑๔ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะนิติศาสตร ์ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก  เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่ 
๒.๑ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒ นางอรวรรณ ชยางกูร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี เป็นเลขานุการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔.๒.๒  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
   คณบดคีณะเภสัชศาสตร ์
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นําเสนอที่ประชุม ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา ตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒ ปี ในวันที่ ๓๐ 
มกราคม  ๒๕๕๖   

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร ์ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 
 
 
 

       /๒. กรรมการจํานวน… 



๑๕ 
 

๒. กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก  เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่ 
๒.๑ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ   สุมาวงศ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒ ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ  เมนะเศวต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี เป็นเลขานุการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔.๒.๓  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
     ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นําเสนอที่ประชุม ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  ปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ จะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒ ปี  ในวันที่ ๒๗   
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   

 เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ และ ข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  

 

 มติที่ประชุม    อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก  เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่ 
๒.๑ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

/๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล... 



๑๖ 
 

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี เป็นเลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔.๒.๔  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ 
ส่วนงานและหน่วยงาน  เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกและภายใน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นําเสนอที่ประชุม  เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ของ ๖ หน่วยงาน เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้   

ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๓  และการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๒ กําหนดให้มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และหน่วยการจัดการเรียน
การสอนนอกที่ต้ัง   

 

มติที่ประชุม    อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่ 
๒.๑ รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ 

อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร 

๒.๒ รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

/และอนุมัติการแต่งตั้ง... 



๑๗ 
 

และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยการจัดการเรียน
การสอนนอกที่ต้ัง ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่ 
๒.๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทรประสิทธิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒.๒ รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดฝี่ายบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์    
 

๔.๒.๕  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕)  
นางจุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมตามที่ 

งานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓๒ คน  
โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะ  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา  จํานวน ๓๒ คน  ดังนี้  
 

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๒๔  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๕  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน    ๔  คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จํานวน    ๑  คน 
 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน  ๗  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน   ๓  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน   ๔  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์... 



๑๘ 
 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๑๐ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จํานวน   ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน   ๑  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน   ๓  คน 
 

๔. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน   ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน   ๑  คน 
 

๕. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน   ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การปกครอง จํานวน   ๑  คน 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๘  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน  ๑  คน 
 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน  ๑  คน 
 

๓. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์ จํานวน  ๑  คน 
 

๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน  ๔  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน  ๔  คน 
  

๕. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน  ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓  การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะ
มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 
 

/จึงขอเสนอที่ประชุม... 



๑๙ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) จํานวน ๓๒ คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท  จํานวน 
๒๔ คน  ระดับปริญญาเอก  จํานวน ๘ คน 
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

๔.๒.๖  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษา 
เกินเกณฑ์  ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ กรณีพเิศษ  
นางจุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม ตามที่ 

คณะ/สาขาวิชา ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษากรณีพิเศษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์/
ข้อบังคับกําหนด  โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย เนื่องด้วย
เกณฑ์/ข้อบังคับกําหนดให้ระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาศึกษาได้ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง  ๒ ราย 
รวมระยะเวลาศึกษา ๘ ปีการศึกษาในภาค ๒/๒๕๕๕  ซึ่งมีความก้าวหน้า ดังนี้ 

 
 

ชื่อ-สกุล/รหัส สาขาวิชา /คณะ ความก้าวหนา้ 

๑. นางปริญญา  มูลสิน  
รหัส ๔๘๑๑๔๐๐๐๕๓  
นักศึกษาปริญญาเอก 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ   
 

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  
(๑) สอบผ่านเค้าโครง เมื่อวันที่  ๙ ก.พ. ๒๕๕๐  
(๒) สอบผ่านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๑   
(๓) สอบผ่านวัดคุณสมบัติ เมือ่วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒ 
(๔) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ 
(๕) ตรวจสอบรูปเล่มผ่าน เมือ่วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๕    
(๖) วารสารตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ 
    - ช่ือวารสาร Research Journal of Environmental and 
Earth Sciences 
    - ช่ือบทความ Diversity of benthic diatoms and water 
quality of the Mekong river passing through ubon 
ratchathani province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ช่ือ-สกุล/รหัส... 



๒๐ 
 

ชื่อ-สกุล/รหัส สาขาวิชา /คณะ ความก้าวหนา้ 

๒. นายสนั่น  ต้ังสถิตย์ 
รหัส ๔๘๑๓๔๐๐๐๒๐ 
นักศึกษาปริญญาเอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  
 

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  
(๑) สอบผ่านวัดคุณสมบัติ เมือ่วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๐ 
(๒) สอบผ่านเค้าโครง เมื่อวันที่  ๑ เม.ย. ๒๕๕๒  
(๓) สอบผ่านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่  ๗ พ.ค. ๒๕๕๓   
(๔) สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๕๕ 
(๕) ตรวจสอบรูปเล่ม   -อยู่ระหว่างแก้ไขกับกรรมการสอบ    
(๖) วารสารตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ 
    - ช่ือวารสาร  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal 
of Science and Technology) 
    - ช่ือบทความ Technique for production of paperboard 
briquette from wastpaper 

 

หมายเหต ุ - ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕   เปิดภาคเรียนต้ังแต่วันที่   ๒๘  พ.ค. ๕๕ –   ๘ ต.ค.  ๕๕ 
  - ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕   เปิดภาคเรียนต้ังแต่วันที่   ๒๙  ต.ค. ๕๕ – ๑๑ มี.ค. ๕๖ 
 

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ได้สรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  และมติที่ประชุมให้สรุปเรื่องเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากนักศึกษาได้ศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกําหนดไว้ (ศึกษาเกิน 
๖ ปีการศึกษา) และไม่เป็นไปตามแผนที่แจ้งไว้  อีกทั้งได้เคยขอขยายระยะเวลาศึกษาหลายครั้ง (ขอขยายครั้งที่ ๔) 
ประกอบกับประกาศเกณฑ์มาตรฐาน และสกอ. ให้แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์  ให้
ดําเนินการเสนอสภาสถาบันพิจารณาเป็นรายกรณี  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติให้สรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 

หลักการ/แนวคิด  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๑๑ กําหนดเรื่องระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 

๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา 

๑๑.๒ ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๑.๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่

สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 

/๑๑.๔ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย... 



๒๑ 
 

๑๑.๔ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษา ได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   

๑๑.๕ การนับเวลา ให้นับต่อเนื่องกันต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
 

ข้อ ๔๔  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ 
ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด 
นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยเหตุผลใดๆ ต้อเสนอสภาพิจารณา 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษากรณีพิเศษ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕ จํานวน  ๒ ราย  

 

มติที่ประชุม       อนุมัติ  ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
ขยายระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจน และมีเหตุผลประกอบในการพิจารณาในครั้งต่อไป 

 

๔.๒.๗  ขออนมัุติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เปน็กรณีพเิศษ  
นางจุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม ตาม

บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๔๗๒๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรับ
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ  ด้วยนาย Channara  Ros ชาว
กัมพูชา เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยตามเงื่อนไขการรับ
ทุนการศึกษานักศึกษาจะต้องเริ่มเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างรอการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจาก สกอ. จึงจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ 
(กรณีหลักสูตรใหม่)  

จากการประสานงานด้วยวาจากับ สกอ. โดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ความทราบแล้วในเบื้องต้น สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจะทํา
หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบต่อไป ในการนี้ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงสรุปเรื่องเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเนื่องจากหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการแจ้งหนังสือตอบกลับของ สกอ.  
  

หลักการแนวคิด 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

ข้อ ๑๗ วิธีรับเข้าศึกษา การพิจารณารับเข้าศึกษากระทําได้โดยการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกหรือโดยวิธีอ่ืนใด
ที่คณะเห็นสมควรและมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

  /๒. ปฏิทินการศึกษา… 



๒๒ 
 

๒. ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคปลาย กําหนดเปิด
ภาคเรียนในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  และปิดภาคเรียนวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  การลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปลาย ดังนี้ 

-  ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ และชําระค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๕ - ๔ พ.ย. 
๕๕ 

-  ชําระค่าปรับการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ ๑๙ พ.ย. – ๗ ธ.ค. ๕๕ 
-  ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของผู้ที่ไม่ชําระเงิน   ในวันที่  ๑๑ ธ.ค. ๕๕  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนาย Channara  Ros  ชาวกัมพูชา  นักศึกษา
ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และขออนุมัติเข้าศึกษาในภาคปลายปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม       อนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนาย Channara  Ros  ชาวกัมพูชา  นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และอนุมัติเข้าศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

๔.๒.๘  ขออนมัุติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง  
   ท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบนัการศึกษา 

นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร  รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะ
รัฐศาสตร์  นําเสนอที่ประชุม  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาปกครองท้องถิ่น  ครั้งที่  
๒/๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในรุ่นที่ ๕ โดยดําเนินการ
เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ความทราบแล้วนั้น 

เนื่องด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรและรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ  ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  หลังจากนั้นทางคณะฯ จะเสนอเรื่องขออนุมัติหลักสูตร
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ต่อไป  ในการนี้  
คณะรัฐศาสตร์  จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต  สาขา
การปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕  เพื่อให้สามารถเปิดรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ
ดังกล่าว  อันจะยังประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

 
       /จึงเรียนที่ประชุม... 



๒๓ 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ-
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่ ๕ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษา 
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 

 

๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสตูร/รายวชิา 
๔.๓.๑  การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๑๕๐๓ ๒๐๐ การดูแลสขุภาพตนเอง   
    แบบองค์รวม  ๓ (๓-๐-๖) สังกัดคณะเภสัชศาสตร ์

รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุม  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร  จํานวน ๑ วิชา  เป็นรายวิชาเลือก
เสรี คือ รายวิชา ๑๕๐๓ ๒๐๐ การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ๓(๓-๐-๖) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แล้วนั้น 

  การนี้ จึงขอเปิดรายวิชา ๑๕๐๓ ๒๐๐ การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  ๓(๓-
๐-๖) เป็นรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  ๑. เพื่อเป็นวิชาเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมให้แก่
นักศึกษา  

๒. เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมาย ความสําคัญหลักการ แนวคิดและการ 
ประยุกต์ใช้อาหาร เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดแผนไทย ไทยสปา การแพทย์แผนจีน และอายุรเวทในการ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม รวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมด้วยพืชสมุนไทย 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาใหม ่
 

 มติที่ประชุม      อนุมัติ   
 

๔.๓.๒  การขออนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิิกสอ์ุตสาหกรรม  
               หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานด้านการวิจัย พัฒนาและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมหลายประเภท ในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรม ที่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ในอุตสาหกรรม เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานตลอดจนการผลิตวัตถุดิบพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยราชการและโรงงานอุตสาหกรรมได้นําเข้าเครื่องจักรในการผลิต
และเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งมีราคาแพงจากต่างประเทศ มาใช้งานมักประสบปัญหาด้านการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

    /เครื่องมือดังกล่าว… 



๒๔ 
 
เครื่องมือดังกล่าว จากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ ทําให้มีความต้องการบุคลากรทางด้าน 
สาขานี้มีค่อนข้างมาก แต่จํานวนผู้ที่สําเร็จการศึกษาทางด้านนี้ยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆโดยบุคลากร
ดังกล่าวจําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ร่วมกับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการเพิ่มบุคลากรทางด้านนี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์  เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ๑๓๘ หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๑๐๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน ๓๗ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพบังคับ จํานวน ๕๐ 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน ๖ หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าสาขาอื่นๆ  จํานวน ๔๐ คน แหล่งที่มาของเงิน
รายได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา
ตามหลักสูตร คิดเป็นเงิน ๓๘,๖๐๐ บาทต่อคนต่อปี  มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน ใช้ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน การปฏิบัติการ และการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคารวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กําหนด 

จุดเด่นและความคุ้มค่าของหลักสูตร มีจุดเด่นและความคุ้มค่าของหลักสูตร ที่ 
แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันในสถาบันการศึกษาอื่นๆ คือ 

๑. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตมีรากฐานวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดี สามารถวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เลือกใช้เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม 

๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาด คือมีความรู้วิชาการ  
และวิชาชีพขั้นสูง ตลอดจนมีทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นสูง สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีงานทํา สร้าง
งานเองได้ และสามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

๓. เป็นหลักสูตรที่ใช้ทรัพยากร เช่น คณาจารย์ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
ห้องปฏิบัติการ ที่มีอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 

๔. หลักสูตรมีการบูรณาการวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาทางด้านอุตสาหกรรม การฝึกงานในรูปแบบของสหกิจศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ปัญหาจริงก่อนไปทํางาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คณาจารย์ของภาควิชา
เข้าใจปัญหาจริงและสามารถนํามาเป็นหัวข้อวิจัย 
 

  /หลักสูตร… 



๒๕ 
 

หลักสูตรนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
เรียบร้อยแล้ว และงานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙  

 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 

มติที่ประชุม       มอบรองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ จัดทําสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น หลักการและ
เหตุผลความจําเป็น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา จํานวนการรับนักศึกษา งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น แล้วนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

 

๔.๓.๓  การขออนุมัติหลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด   
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  สังกัดคณะบรหิารศาสตร ์

     รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม ตามท่ี คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
จํานวน ๑๐๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐๕ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒๘ คน มีผู้สําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๖๖ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน ๑๐๔ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔  
จํานวน ๘๐ คน   วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี 
การศึกษา จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๘ คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
 

        /ตลอดหลักสูตร… 



๒๖ 
 
ตลอดหลักสูตร ๑๒,๙๒๔.๑๓ บาท/คน/ปี  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตาม 
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กําหนด 

 

จึงเรียนที่ปะชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติที่ประชุม      อนุมัติ   
 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

๔.๔.๑  การพจิารณากาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติงานของหวัหน้า
ส่วนงาน เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัย  ขอถอนระเบียบวาระไปก่อน  เพื่อจัดทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาให้มีความสมบรูณม์ากขึ้น 
 

๔.๔.๒  การพจิารณา (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าดว้ย การขอลาออก
จากราชการหรือลาออกจากงานของบคุลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

นําเสนอที่ประชุม  ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ยังไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์  กฎ ระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ชัดเจน  ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน  และการยับย้ังการอนุญาต
ให้ลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน  
จึงสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

 สาระสําคัญร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การลาออกจากราชการ
หรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ....  ดังนี้ 

๑.  คําจํากัดความในข้อบังคับนี้ 
๑.๑  มหาวิทยาลัย   หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑.๒  สภามหาวิทยาลัย   หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑.๓  อธิการบดี    หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

/๑.๔  บุคลากร... 



๒๗ 
 

๑.๔  บุคลากร หมายความว่า     ข้ า ร า ช ก า ร  พนั ก ง า นมห า วิ ท ย า ลั ย 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่
รวมถึงลูกจ้างประเภทจ้างเหมาและลูกจ้าง
โครงการสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑.๕  หนังสือขอลาออกจากราชการ  หมายความว่า   หนังสือขอลาออกจากราชการ
ของบุคลากร 

๒. การยื่นขอลาออก 
ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนบท้ายตามข้อบังคับนี้  ก่อนยื่น

หนังสือขอลาออกจากราชการหรือลาออกจางาน ต้องดําเนินการตรวจสอบหนี้สินหรือภาระผูกพันที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้
ลาออก 

๒.๑ กรณีย่ืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
ผู้ย่ืนขอลาออกต้องยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเสนอ

ผ่านผู้บังคับบัญชาขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง  อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

๒.๒  กรณีย่ืนล่วงหน้าน้อยกว่า  ๓๐  วัน 
กรณีที่ผู้ย่ืนขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วันหรือไม่ได้ระบุวันที่ขอลาออก ให้ถือวันถัดไป

จากวันครบกําหนด ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ย่ืนขอลาออกเป็นวันลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน  เว้นแต่
อธิการบดีเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามที่ขอลาออกก็ได้  

๓. การยับยั้งการลาออกจากราชการ 
กรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  อธิการบดีอาจสั่งยังยั้งการลาออกได้ไม่

เกิน  ๙๐ วันนับแต่วันขอลาออก ต้องทําเป็นคําสั่งและการยับย้ังการลาออกจะทําได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ 

๔. ประเด็นอื่นๆ เช่น การลาออกเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ       

ผู้ย่ืนขอลาออกต้องยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งตามลําดับจนถึงอธิการบดีซึ่งเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว  การลาออก
ในกรณีนี้มีผลนับแต่วันที่ขอลาออก   

๕. การรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาด 
 

      /จึงเรียนที่ประชุม... 



๒๘ 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม    มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาถึงกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลาออกจาก
ราชการของบุคลากร แล้วจึงนํามากําหนดวิธีการเพื่อจัดทําข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี และเมื่อ
แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ  ดังกล่าวแล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

  

๔.๔.๓  การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ  
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. .... 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรมคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุม  เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กระทรวงสาธารณสุข  ในการผลิตแพทย์อัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ๓๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน ทั้งนี้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนกระทรวงการคลังได้ออกหนังสือสั่งการ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖  ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
กําหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป  วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงการคลังกําหนด  และการออกระเบียบการใช้เงินดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามอํานาจมาตรา ๑๕ 
(๒) และ(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
(๒) จําแนกรายการงบประมาณ 
(๓) กําหนดการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(๔) การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ๒ ประเภท คือ ออมทรัพย์และ

กระแสรายวัน  โดยโอนยอดตามจํานวนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเท่าจํานวนที่สั่งจ่าย  
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ  
 (๖) การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ

เก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๗) การบัญชีและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 

  

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. ....        

 
            /มติที่ประชุม... 



๒๙ 
 

มติที่ประชุม  มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ  
โดยยึดวัตถุประสงค์จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลัก ทั้งนี้ วิธีการเบิกจ่ายเงินในบางรายการอาจ
มอบอํานาจให้แก่อธิการบดีจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และ
เม่ือแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป 

 

๔.๔.๔  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิต      
ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

     รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  นําเสนอที่ประชุม 
คณะเกษตรศาสตร์  ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อีสาน จํากัด (มหาชน) มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงมาแล้ว ๕ ฉบับ โดยฉบับ
สุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖  จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําบันทึกความร่วมมือใหม่ 

ความเป็นมา  ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเครือ 
เจริญโภคภัณฑ์  โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ  ไก่ไข่ สุกรขุน  สุกรพันธ์ุและการพัฒนา
โรงงานแปรรูปเนื้อสุกรระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖)  

(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑.๑ สนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๑.๒ เป็นแหล่งฝึกงานในพื้นที่ทางด้านการผลิตการตลาด        
๑.๓ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์ม 
๑.๔ ส่งเสริมรายได้และบํารุงการศึกษา ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ 

(๒) โครงการผลิตสุกรพันธ์ุ 
ดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยบริษัทฯ ได้บริจาคงบประมาณปรับปรุงโรงเรือนหลัง

เดิมให้เป็นระบบปิด  มีระบบกําจัดของเสียจากฟาร์มเพื่อทําบ่อก๊าซชีวภาพ กําลังการผลิต ๑๒๐ แม่พันธ์ุ  ผลิตลูก
สุกรได้ประมาณเดือนละ ๑๕๐ – ๒๐๐ ตัว 

(๓) โครงการผลิตไก่กระทง 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการขยายโรงเรือนไก่กระทงให้เป็นระบบมาตรฐานที่

ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  จากความสามารถเลี้ยงไก่ ๓,๐๐๐ ตัวต่อรุ่น  ขยายเป็น ๖,๐๐๐ ตัวต่อรุ่น  โดย
เริ่มโครงการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๖  ทําให้นักศึกษามีแหล่งศึกษาและฝึกงาน  อีกทั้งได้รับค่าตอบแทนจาการฝึกงาน 

 
 
 

       /(๕) โครงการผลิตสุกรขุน… 



๓๐ 
 

(๔) โครงการผลิตสุกรขุน 
ดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บริษัทฯ ได้บริจาคงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน

ขนาดความจุ ๔๐๐ ตัว  เป็นระบบโรงเรือนแบบปิด (Evaporative Cooling System) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
บริษัทได้ก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุนอีก ๑ หลัง ความจุ ๕๐๐ ตัว 

(๕) โครงการผลิตไก่ไข่ 
ได้มีการขยายโรงเรือนไก่ไข่ให้สามารถเลี้ยงไก่ได้รุ่นละ ๖,๐๐๐ ตัว  และปรับปรุงจาก

โรงเรือนแบบเปิดเป็นโรงเรือนแบบปิด  มีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกมา ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทั้งนี้  บริษัทได้ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อก่อสร้างระบบบ่อก๊าซชีวภาพขนาด

ความจุ ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตรรองรับกําจัดของเสียจากฟาร์ม  มีความสมบูรณ์และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้านํามาใช้
ในฟาร์มสุกรสามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร การฝึกงาน ปัญหาพิเศษ การวิจัย  และการพัฒนา
คณะ 

(๖) โครงการแปรรูปเนื้อสุกร 
ดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘  บริษัทฯ ได้บริจาคงบประมาณปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ

เนื้อสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งฝึกงาน  การชําแหละสุกร  การตัดแต่ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูก
สุขลักษณะ และมีความทันสมัยตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ 

ผลจากการดําเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทเครือเจริญโภค
ภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกงานของนักศึกษา  การ
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  และการเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเฉลี่ย 
๖,๐๐๐ คนต่อปี ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในส่วนที่เป็นค่า
ต้นทุนผันแปรที่สําคัญ คือค่าพันธ์ุสัตว์  ค่าอาหารสัตว์  ค่าเวชภัณฑ์  โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๙ ล้านบาท อีกทั้ง ยังส่งผลให้คณะเกษตรศาสตร์มีรายได้เป็นเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะอีก
ด้วย 

ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการฯมาแล้วรวม ๕ ครั้ง  โดยโครงการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุนและสุกรพันธ์ุ  ได้สิ้นสุดในวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๕  และโครงการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรจะสิ้นสุดในวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖  จึงได้มีการ
ประสานงานเพื่อจัดทําร่างข้อตกลงความร่วมมือเป็นฉบับรวมเพื่อความสะดวกในการกําหนดช่วงเวลาของโครงการ
คราวละ ๒ ปี จําเป็นต้องจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้เปลี่ยนชื่อจาก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

๑) สาระในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์
ของบริษัทประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยและบริษัทจะได้รับ 

๒) ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อดําเนินการลงนามระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งจะมี
ผลต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

       /มติที่ประชุม… 



๓๑ 
 

มติที่ประชุม  มอบรองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
ปรับปรุง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตไว้ เช่น การ
ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เป็นต้น 

 

    ๔.๔.๕  การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุม  ตามความใน ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยา
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้กําหนดว่า  
เมื่ออธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  และเปิดเผยผล
การประเมินให้ประชาคมทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า  ซึ่งวาระการดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ได้ครบระยะเวลา ๒ ปี  ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  
และตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี ๒๑/๒๕๕๕ 

และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามประกาศสภา 
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ : 

๑. หลักเกณฑ์ในการประเมิน จะพิจารณาองค์ประกอบการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้ 
(๑) ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานในรอบระยะเวลา ๒ ปี พิจารณาจาก

เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการดําเนินของอธิการบดีเทียบเคียงกับนโยบายของอธิการบดีที่แถลงไว้กับสภา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้อธิการดําเนินการ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
และรายงานประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๗๐) 

(๒) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของอธิการบดี วิเคราะห์จากความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม และข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน ๗ กลุ่ม คือ ๑) ผู้แทนคณบดี
และผู้อํานวยการสํานักต่างๆ ๒) ผู้แทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๓) ผู้แทนอาจารย์ ๔) ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน ๕) ผู้แทนนักศึกษา ๖) ผู้แทนชุมชน และ ๗) ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า (ร้อยละ ๓๐) 

๒. วิธีการประเมิน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ศึกษาจากเอกสารต่างๆ  

อธิการบดีจัดส่งเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้แก่ประธานคณะกรรมการก่อนวันที่รับ
การประเมินไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 
/- รายงานผลการดําเนินงาน... 



๓๒ 
 

- รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีเทียบเคียงกับนโยบายของอธิการบดีที่
แถลงไว้กับสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้อธิการดําเนินการ รายงานประจําปีย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
- รายงานประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

๒.๒ สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
- ฝ่ายเลขานุการจัดส่ง “แบบประเมินสมรรถนะของอธิการบดี” ให้แก่ ๑) 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ๒) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
- สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน ๗ กลุ่ม คือ  

๑) ผู้แทนคณบดีและผู้อํานวยการสํานักต่างๆ  
สําหรับผู้แทนคณบดี เลือกตามกลุ่มวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี กลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มละ ๑ ท่าน ส่วนผู้แทนผู้อํานวยการสํานัก เลือกมา ๑ ท่าน  
๒) ผู้แทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  

สําหรับผู้แทนรองอธิการบดี เลือกจากรองอธิการบดี มา ๑ ท่าน และผู้แทน
ผู้ช่วยอธิการบดี เลือกจากผู้ช่วยอธิการบดี มา ๑ ท่าน 

๓) ผู้แทนอาจารย์  
เลือกผู้แทนอาจารย์มาคณะ ละ ๑ ท่าน โดยจัดเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม

วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
๔) ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  

เลือกผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน มาคณะละ ๑ ท่าน โดยจัดเป็น ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ และเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 
จากสํานักงานอธิการบดี อีก ๑ ท่าน 

๕) ผู้แทนนักศึกษา  
เลือกผู้แทนนักศึกษา จากประธานสโมสรนักศึกษา แต่ละคณะมาคณะ ละ 

๑ คน โดยจัดเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ และ
ประธานสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๖) ผู้แทนชุมชน 
เลือกจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
๖.๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 4 แห่งรอบมหาวิทยาลัย 
๖.๒) ผู้อํานวยการโรงเรียน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนลือคําหาญ  โรงเรียนบ้าน 

ศรีไค  และโรงเรียนนารีนุกูล 
๖.๓) ผู้บริหารส่วนจังหวัด 
๖.๔) ผู้รับบริการด้านบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย  

             /๗) ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า… 



๓๓ 
 

 ๗) ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า 
๒.๓ การเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย (อาจจะมี) และศึกษาวิเคราะห์เอกสาร

หลักฐานต่างๆ 
๒.๔ คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา ให้อธิการบดีรับทราบ 

พร้อมรับฟังความคิดเห็นของอธิการบดี (ในวันประเมินหรือวันถัดมา) 
 

๒.๕ เสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จัดทํารายงานผลการประเมินพร้อมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มเติม 

๒.๖ เผยแพร่ผลการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีให้บุคลากรรับทราบ 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้  
(๑) (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๒) (ร่าง) ประกาศของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๓) (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ที่มีต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
(๔) (ร่าง) แบบประเมินสมรรถนะ (Competency) ของอธิการบดี 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖, (ร่าง) ประกาศของสภามหาวิทยาลัยฯ, 
(ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่างๆ  และ(ร่าง) แบบประเมินสมรรถนะ (Competency) 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) ปรับปรุงแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ให้มีความเหมาะสม  
(๒) เพิ่มเติมผู้แทนสภาอาจารย์ และผู้แทนอนุกรรมการสภาอาจารย์ ในส่วนผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องที่จะให้การสัมภาษณ์  
 

๔.๔.๖  แผนการดําเนนิงานเพื่อการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
    หรือองค์กรภายนอก   

 

เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจํากัด   ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

  

           /๔.๔.๗  รายงานผล...    
 



๓๔ 
 

  ๔.๔.๗  รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/หน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 
        สภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจํากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องอื่นๆ     
 ๕.๑  การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายจอมจิน  
จันทรสกุล  ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจาก นายจอมจิน      
จันทรสกุล  ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง นายจอมจิน  จันทรสกุล  ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง  และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไปแล้ว 

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายจอมจิน  จันทรสกุล ให้ดํารง 
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

   มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๕.๒  ผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 
 

เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจํากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖ วาระลับ 
๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (ลับ)    

วันเสารท์ี่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
๖.๒  รายงานการสอบข้อเทจ็จริง กรณี ตรวจสอบบญัชเีงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด  

(มหาชน) เลขที่  บัญชี ๓๑๔-๑-๙๐๗๔๐-๔ และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๔-๖-๐๒๕๘๙-๒ ชื่อบัญชีการบริการวิชาการและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๖.๓  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๖.๔  ข้อร้องเรียนให้ดําเนินการทางวนิัยต่ออธิการบด ี

         /ทั้งนี้ รายละเอียด… 



๓๕ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ กําหนดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) 
 

 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐  น. 
 
         

    
          

..................................................... 
(นายธรีะศักด์ิ  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

         ……....................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครัง้ที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกลุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 


