
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๖/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางอรวรรณ  ชยางกูร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๓. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๑๘. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑๙. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน     ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  
 
 

             ผู้ที่ไม่มาประชุม… 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคลและวิเทศสัมพันธ์ 
                     

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน ๕ ท่าน  ดังนี้  
   ๑. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร     
   ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     
   ๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
   ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ   
   ๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส   
    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
         

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
              มติที่ประชุม...         



๓ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๒.๑  รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  
        และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ด าเนินการร่วมกัน 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอท่ีประชุม  ด้วยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มีพันธกิจมุ่งเน้นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความก้าวหน้าด้านวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงด าเนินการส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือ จัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือ และด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งน าประโยชน์สู่การเรียนรู้และพัฒนาของอาจารย์ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมผลการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ หน่วยงาน และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนผลการด าเนินกิจกรรม 
มารายงานต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศต่อไป  

จากรายงานผลการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สามารถสรุปได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๑. มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อตกลงฯ ที่ยังมีผลบังคับใช้ จ านวน ๒๘ ฉบับ (สถาบันอุดมศึกษา

ต่างประเทศ ๒๖ แห่ง และ ๒ หน่วยงานความร่วมมือ) จาก ๑๒ ประเทศ  
๒. มีการท ากิจกรรมหรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาคู่สัญญา จ านวน 

๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ ของบันทึกข้อตกลงฯ ที่มีผลบังคับใช้  
๓. นอกจากนี้มีบันทึกข้อตกลงฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอผู้มีอ านาจฝ่ายคู่สัญญาลงนาม  จ านวน ๑๒ ฉบับ 

ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันแล้ว จ านวน ๑๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาประเภทการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)      

กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกว่ามหาวิทยาลัยควรจะเน้นการท า (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในด้าน
ใดบ้าง  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

๒. ในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นระดับ
ความส าเร็จ เช่น  ระดับที่ ๑ – ๒ ท ากิจกรรมร่วมกัน  ระดับที่ ๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดับที่ ๔ จัดท าหลักสูตร
ร่วมกัน  และระดับที่ ๕ ท างานวิจัยร่วมกัน  เพ่ือจะได้ท าความรู้จักระหว่างมหาวิทยาลัยทีท่ า (MOU) ร่วมกัน  และ 

 

                  เมื่อด าเนิน... 



๔ 
 
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในรอบปี  มหาวิทยาลัยควรไปตรวจสอบระดับความส าเร็จแต่ละระดับว่าเป็นอย่างไร   
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณางบประมาณสนับสนุน  และเพ่ือเป็นการยกระดับกลไกในการขับเคลื่อนผลการ
ด าเนินงานด้านการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกต่อไป 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ    และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
                     

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
หน้าที่ ๒๖  บรรทัดที่ ๘  “๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  เลขานุการ”  

ตัดออก   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑.  การแจ้งเลื่อนก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
            รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  ส านักราชเลขาธิการได้น าความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการนี้  ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  นั้น            
แต่เนื่องจากได้รับทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเลื่อนก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ออกไปเป็นวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   
 

   จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

 มติที่ประชุม รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   - 
 
 
 
        ระเบียบวาระท่ี  ๔...    



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
          ๔.๑.๒.๑  การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดีเพิ่มเติม 
      (ส านักงานสภาอาจารย์) 
 

      - ถอนเรื่อง  เพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
   ๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

     นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองแผนงาน  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักวิทยบริการ  มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๘๕๖/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  ซึ่งค าสั่งดังกล่าวมีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งของ               
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว               

ดังนั้น ส านักวิทยบริการ .จึงได้ด าเนินการขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเภทผู้แทนคณะ  และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๑๒/
๒๕๕๘  และในการนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม จ านวน ๒ ท่าน คือ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ภูมิพันธุ์  และนายสมโภช  พิมพ์พงษ์ต้อน  เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการประจ า                 
ส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ ท่าน คือ  
 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม  ภูมิพันธุ์ 
   ๒. นายสมโภช  พิมพ์พงษ์ต้อน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  
           ๒๕๕๖ จ านวน ๔ คน  

                            รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  
            หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓...   



๖ 
 
หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๑๓ ข้อ ๕๒                                   
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่
ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖  เนื่องจากศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  แต่การน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีหนี้
ค้างช าระซึ่งปัจจุบันช าระเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้   
 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
๑.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

๒. คณะนิติศาสตร์  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์  จ านวน ๑ คน 

๓. วิทยาเขตมุกดาหาร  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา  การจัดการ จ านวน ๑ คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๔ คน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ     
           

   ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  
         ๒๕๕๗  จ านวน ๗๔๓ คน 
        รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา   ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  
หรือพ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่ งได้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ ในหมวดที่  ๑๓ ข้อ ๕๒                   
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่
ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๗๔๓ คน  จ าแนกตามสังกัดนักศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
              ๑. คณะวิทยาศาสตร์...   



๗ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๒๓ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๖ คน 
๑.๒ สาขาวิชา  จุลชีววิทยา จ านวน ๔ คน 
๑.๓ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ คน 
๑.๔ สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๓ คน 
๑.๕ สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ คน 
๑.๖ สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน ๓๗ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์    

  วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๑๖ คน 
  วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑ คน 
  วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๗ คน 

๒.๒ สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๒ คน 
๒.๓ สาขาวิชา  ประมง จ านวน ๑ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕๙ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
๓.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑๑ คน 

      ๓.๓   สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า          จ านวน      ๙   คน 
               ๓.๔   สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา          จ านวน      ๖   คน 
      ๓.๕   สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม          จ านวน      ๑   คน 
      ๓.๖   สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ                    จ านวน    ๓๑  คน 

  ๔. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๔๐ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  ๔.๑   สาขาวิชา  การท่องเที่ยว  จ านวน      ๑   คน  

  ๔.๒   สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม   จ านวน    ๑๗  คน 
  ๔.๓   สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์  จ านวน     ๑   คน 
  ๔.๔   สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์  จ านวน     ๑   คน 
  ๔.๕   สาขาวิชา  ภาษาจีน  จ านวน     ๑   คน 
  ๔.๖   สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร  จ านวน    ๑๕  คน 
  ๔.๗   สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จ านวน      ๓  คน 
  ๔.๘   สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง  จ านวน      ๑  คน 
  ๕. คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน ๘๓ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
                ๕.๑   สาขาวิชา  เภสัชศาสตร ์           จ านวน    ๘๓  คน 
 

           ๖. คณะบริหารศาสตร์...  

     



๘ 
 
  ๖. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๓๐๔ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
              ๖.๑   สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร จ านวน   ๙๕  คน 
               ๖.๒   สาขาวิชา  การจัดการ จ านวน   ๓๖  คน 
               ๖.๓   สาขาวิชา  การจัดการการตลาด จ านวน   ๔๗  คน 
               ๖.๔   สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จ านวน    ๓   คน 
   ๖.๕  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน  ๑๔   คน 
  ๖.๖  สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ านวน  ๒๕   คน 
  ๖.๗  สาขาวิชา  การบัญชี จ านวน  ๘๑   คน 
  ๖.๘  สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน    ๓   คน 
  ๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน ๔๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  ๗.๑  สาขาวิชา  แพทยศาสตร์ จ านวน  ๑๕   คน 
  ๗.๒  สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ 

 วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  จ านวน    ๒   คน 
 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน         จ านวน    ๑   คน 
 วิชาเอกอนามัยชุมชน  จ านวน   ๑๘  คน 
 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม          จ านวน    ๗   คน 

  ๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
              ๘.๑   สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์           จ านวน    ๓   คน 

  ๙. คณะนิติศาสตร์   จ านวน  ๕๓  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
              ๙.๑   สาขาวิชา  นิติศาสตร์             จ านวน   ๕๓  คน 
  ๑๐. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน  ๖๖  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
              ๑๐.๑   สาขาวิชา  การปกครอง            จ านวน   ๒๖  คน 
              ๑๐.๒   สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์      

 วิชาเอกการบริหารองค์การ           จ านวน   ๒๔  คน 
 วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น           จ านวน   ๑๖  คน 

  ๑๑. วิทยาเขตมุกดาหาร  จ านวน  ๒๐  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
        ๑๑.๑   สาขาวิชา  การจัดการ            จ านวน   ๘    คน 
        ๑๑.๒   สาขาวิชา  การบัญชี             จ านวน   ๗    คน 
        ๑๑.๓   สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ           จ านวน   ๕    คน 
  ๑๒. คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน  ๑๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
        ๑๒.๑  สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์ จ านวน   ๑๒  คน  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๗๔๓ คน 
             ที่ประชุม... 



๙ 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียง ๓ ครั้งต่อปี 
คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน  และจัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา
เป็นรูปเล่ม  เพ่ือเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานต่อไป 
  ๒. การลงนามในเอกสารรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มี   
ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าหนึ่งคน  
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าใบปะหน้าสรุปและในการจัดท าตารางควรมีรายละเอียดและหมายเหตุ
ค าอธิบายอย่างชัดเจน เช่น สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โดยจ าแนกตามประเภทหรือตามคณะ/สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม เป็นต้น  ใส่ไว้หน้าแรกในเล่มเอกสารแนบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
  ๔. มอบคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาว่าสอดคล้องกับภาวการณ์ได้งานท าหรือ

สอดคล้องกับผลการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่  โดยสรุปผลการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่

นักศึกษา และภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการ

ประชุมครั้งต่อไป 
     

  มติที่ประชุม อนุมัติ   และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

        ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๕๗  (ครั้งที่ ๘) 

                  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๙ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก           
จ านวน ๑ คน  ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  โดยคณะและผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแล้ว ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๘  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 

               - สาขาวิชา… 



๑๐ 
 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๕  คน 
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน 
๑.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน    ๑  คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) จ านวน ๙ คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท            
จ านวน ๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ    
            
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   

   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

              ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

                     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ดังนี้ 

  ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/ว ๗๔             
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งแจ้งเวียนให้        
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบันอุดมศึกษาขึ้น                             
เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และก ากับดูแล                   
เชิงนโยบายตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒) สภามหาวิทยาลัยมีประกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดปัจจุบัน  โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ จ านวน ๗ คน ดังนี้ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ ์     ประธาน 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   กรรมการ 
  
 

              กรรมการสภา… 



๑๑ 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๓. รองศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์   กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร   กรรมการ 
  ๕. นายโอภาส  เขียววชิัย     กรรมการ 
  บุคลากรจากส านักงานตรวจสอบภายใน 
  ๖. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน   เลขานุการ 
   ๗. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศ์สกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 
ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการใหม่  ให้ประธานและกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานและกรรมการชุดใหม่  ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลงใน
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 ๔) ส านักงานตรวจสอบภายใน  ขอเสนอให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยชุดใหม่เพ่ือทดแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง  ซึ่งอธิการบดีได้มีข้อเสนอแนะ
ให้ส านักงานตรวจสอบภายในแก้ไขข้อบังคับฯ จ านวน ๒ ประเด็น คือ การก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายหรือด้านการตรวจสอบองค์กร และการก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  ซึ่งไม่ควรเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ปฏิบัติงาน 

  ๕) ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ตามข้อเสนอแนะของอธิการบดี  

  ๖) ส านักงานตรวจสอบภายใน น าร่างข้อบังคับฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร    
มหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไข           
ร่างข้อบังคับฯ  ในบางประเด็นและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. หน้า ๒ ข้อ ๕ (๒) บรรทัดที ่๒ ให้วรรคข้อความดังต่อไปนี้ “ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
ด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบ และประเมินองค์กร หรือด้านการบริหาร”    
  ๒. หน้า ๓  ข้อ ๙ (๒) บรรทัดที่ ๑ แก้ไขเป็น “ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงในการบริหาร
และด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

             ๓. หน้า ๓...   



๑๒ 
 
  ๓. หน้า ๓  ข้อ ๙ (๖)  แก้ไขเป็น “รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง”   
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....   และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้                       
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
      

 ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. .... 

    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  และตามความในข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.พ.บ.) ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี        เป็นประธาน 
(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านแผนและงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
(๔) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านกฎหมาย   เป็นกรรมการ 
(๕) คณบดีหรือผู้อ านวยการส านักที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหาร  เป็นกรรมการ 
     มหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน 
(๖) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน จ านวน ๑ คน     เป็นกรรมการ 
 

ทั้งนี้  กรรมการตาม (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่อีกก็ได้ 
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมิได้
มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านกฎหมาย ตามความในข้อ ๘ (๔) จึงท าให้องค์ประกอบของ           
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงมีมติให้แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ตัดความใน ข้อ ๘ (๔)   
“รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ” ออก เนื่องจากในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
มิได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารตามที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอเสนอร่างระเบียบ 

 
                   มหาวิทยาลัย… 



๑๓ 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  เพ่ือแก้ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ....  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ข้อ ๓  แก้ไขเป็น “ให้ยกเลิกข้อ (๔) ของข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๘ (๕) คณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก ที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ คน  
เป็นกรรมการ  เปลี่ยนเป็น  “จ านวน ๓ คน” เป็นกรรมการ 
   

  มติที่ประชุม         เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... .  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไข                                         
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
       เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

     
  -  ขอถอนเรื่อง  เพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
 

๔.๔.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหาร 
        หลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

๑) เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง 
        ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
หลักสูตร  
 

     ๒) หลักการ… 



๑๔ 
 
  ๒) หลักการ/แนวคิด 
   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ก าหนดให้สภาสถาบันก าหนดระบบและกลไกของการ
จัดการท ารายละเอียดของหลักสูตร  และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเปิดสอน  
     
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้                                                                       
  ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการ
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ให้แก้ไขเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร” 

๒. หมวด ๓  ข้อ ๙  แก้ไขเป็น “การเปิดรายวิชาใหม่  หมายถึง หรือ คือ การปรับปรุงหลักสูตรที่เป็น

การสร้างเนื้อหารายวิชาใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เกินกว่าร้อยละสี่สิบ” 

๓. หมวด ๕ ข้อ ๑๑  แก้ไขเป็น “การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีผู้ รับผิดชอบ

ด าเนินการตามความในข้อนี้”  

๔. หมวด ๕ (๒) ของข้อ ๑๑  (ก) แก้ไขเป็น “ก ากับให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือผู้สอนประเมิน                 

การสอน หมายถึงไปก ากับผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง” และ (ข) ตัดค าว่า “จัดการเรียนการสอน” ออก  เพราะจัดการเรียน

การสอนไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แตเ่ป็นหน้าที่ของข้อ (๑)  

๕. หมวด ๕ (๓) ของข้อ ๑๑  ตัดค าว่า “ก่อนเปิดภาคเรียน” ออก 

๖. ข้อ ๑๒ (๑)  ตัดค าว่า “ได้ก าหนดไว้” ออก  

๗. ตัวเลขที่เป็นจ านวนในร่างประกาศให้แก้ไขเป็นตัวอักษรทั้งหมด 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ   และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว         
ส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

     -  
         

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
      ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
        ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
              ทั้งนี้... 



๑๕ 
 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม  
๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 
 

 
  …..….................................................... 

 (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
  

    …..….......................................................... 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 

……………………………………..…………………… 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 


