๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๗. นางอรวรรณ ชยางกูร
๘. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๑๐. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๖. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
/๔. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ...

๒
๔. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๖. นางอรอนงค์ งามชัด
๗. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
วิเทศสัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๔. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
๗. นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
๘. นายชาติชาย เมาลีชาติ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๕ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๔. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๑.๒ การอนุญาต...

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การร่วมงานพิธีรับมอบอาคารเรียนรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขตมุกดาหาร
ประธานแจ้งที่ ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับ การรับมอบอาคารเรีย นรวมใจ ซึ่งเป็น
อาคารเรี ย นที่ จั งหวั ด มุ กดาหาร โดย ดร. กว้าง รอบคอบ เป็ น ผู้ ระดมทุ น ในการด าเนิ น งานก่ อ สร้างอาคารให้ กั บ
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารและได้ทาพิธีมอบอาคาร
ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารได้เข้าร่วม
ในพิธีรับมอบอาคารดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม”
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ด้ ว ยทางสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าโครงการ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม” โดยจะดาเนินการในวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
(หาดตะวันรอน) จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๕ ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ประธานแจ้ งที่ประชุม เพื่อทราบ ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่
แทนตาแหน่งที่ว่างลง จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
แทนตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
แทนตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
๓. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
แทนตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ...

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กาหนดวันเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึ ก ษ าจากมห าวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าปี ก ารศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๖ จ านวนประมาณ ๓ ,๐ ๐ ๐ คน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกาหนดเป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มคอ.๗)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายให้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) บั น ทึก ข้อมู ล มคอ.๒ - มคอ.๗ ลงในระบบบริห ารจัด การ
หลักสูตร (UBU TQF MAPPER) เพื่อช่วยในการบริหาร กากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรและเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเริ่มให้บันทึกข้อมูล มคอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานหลักสูตรจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ดาเนิน งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สานั กงานพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ได้ ส รุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยแยกออกเป็นคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จานวน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย มีหลักสูตรที่
รายงานผลการดาเนินการทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ : หลักสูตรที่รายงาน มคอ.๗ ในระบบ UBU TQF MAPPER
คณะ
จานวนหลักสูตรที่สง่ มคอ.๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
๑. คณะเกษตรศาสตร์
๓
๕
๘
๒. คณะนิติศาสตร์
๑
๐
๑
๓. คณะบริหารศาสตร์
๘
๑
๙
๔. คณะพยาบาลศาสตร์
๑
๐
๑
๕. คณะเภสัชศาสตร์
๑
๔
๕
๖. คณะรัฐศาสตร์
๓
๒
๕
๗. คณะวิทยาศาสตร์
๑๐
๑๑
๒๑
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖
๑๐
๑๖
๙. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๑
๐
๑
๑๐. คณะศิลปศาสตร์
๙
๒
๑๑
๑๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒
๐
๒
รวม
๔๕
๓๕
๘๐

/หมายเหตุ...

๕
หมายเหตุ : คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด นับเป็น ๒ หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

จากการสรุปรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้
๑) ผู้ จั ดทาหลั กสู ตรส่ ว นใหญ่ ยั งไม่เข้าใจในการเขียน มคอ.๗ เท่ าที่ควร เช่น หมวด ๕ การบริห ารจัดการ
หลักสูตร หลักสูตรระบุเพียงการดาเนินงานภายในหลักสูตรว่ามีดาเนินงานอย่างไร แต่ไม่ได้ระบุปัญหาหรืออุปสรรคใน
การบริหารจัดการหลักสูตร ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถรู้ถึงปัญหาในการบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตรได้
๒) ปั ญ หาทางด้ า นทรั พ ยากรประกอบการเรี ย น พบว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ / โปรเจคเตอร์ /ไมโครโฟน
ภายในห้องเรียนมีสภาพไม่เอื้ออานวย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ระบบเครือข่ ายอินเตอร์เน็ต
ไร้สายไม่เสถียร และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ มีสภาพชารุด
๓) การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานวิจัย
- ผลักดันให้คณาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
๔) การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น โดยการเพิ่ม
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem Based Learning) การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ เป็ น ฐาน
(Creativity Based Learning) และการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (Community Based Learning) เพื่ อ ให้
นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานจานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้สรุปจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จาแนกตามระดับและคณะ ดังนี้
คณะ
๑. เกษตรศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์
๓. วิศวกรรมศาสตร์
๔. เภสัชศาสตร์
๕. ศิลปศาสตร์
๖. บริหารศาสตร์
๗. ศิลปประยุกต์ฯ
๘. วท.แพทยศาสตร์ฯ
๙. นิติศาสตร์

ตรี
๓
๑๐
๖
๒
๑๔
๗
๑
๓
๑

หลักสูตรเก่า
โท
๒
๖
๕
๑
๔
๒
-

เอก
๒
๒
๔
๑
๑
๑
-

รวม
(๑)
๗
๑๘
๑๕
๔
๑๘
๑๐
๒
๓
๑

หลักสูตร TQF
ตรี
โท
เอก
๓
๓
๒
๘
๘
๓
๖
๕
๕
๑
๔
๑
๙
๔
๘
๑
๑
๒
๑
-

รวม
(๒)
๘
๑๙
๑๖
๖
๑๓
๙
๑
๒
๑

รวม (๑+๒)
๑๕
๓๗
๓๑
๑๐
๓๑
๑๙
๓
๕
๑

๖
คณะ
๑๐. รัฐศาสตร์
๑๑. พยาบาลศาสตร์
รวม

ตรี
๓
๑
๕๐

หลักสูตรเก่า
โท
๑
๒๑

เอก
๑
๑๒

รวม
(๑)
๕
๘๓

หลักสูตร TQF
ตรี
โท
เอก
๓
๒
๑
๔๓
๒๗
๑๑

รวม
(๒)
๕
๑
๘๑

รวม (๑+๒)
๑๐
๑
๑๖๓

จากตารางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จาแนกเป็นหลักสูตรเก่า
ระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๒๑ หลักสูตร และระดับปริญ ญาเอก ๑๒ หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตร ในจานวนหลักสูตรเก่านี้ มีหลักสูตรที่คณะเสนอสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
แล้ว (แบบไม่สมบูรณ์ คือ ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร) จานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ปีการศึกษาที่
เลขที่หนังสือส่ง
สภาอนุมัติ
ปิดหลักสูตร
สกอ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
๒๕๕๕
๒๖ พ.ค. ๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑
สิ่งแวดล้อม
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปะการแสดง
๒๕๕๔
๒๖ ก.พ. ๕๔ ศธ ๐๕๒๙/๑๑๖๓
ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๔
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์และ
๒๕๕๕
๒๖ พ.ค. ๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์และการ
๒๕๕๖
๒๗-ก.ค.-๕๖ สกอ.รับทราบปิด
พัฒนา
๖ มี.ค. ๕๗
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พัฒนบูรณาการ
๒๕๕๕
๒๖-พ.ค.๕๕ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๓๑
ศาสตร์
ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การออกแบบ
๒๕๕๒
๑๗ มี.ค. ๕๐ สกอ. รับทราบปิด
ผลิตภัณฑ์
๘ ก.ค. ๕๑
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

หมายเหตุ
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๘ คน
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๒ คน
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๑ คน
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๖ คน
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๒ คน
คงเหลือนักศึกษา
จานวน ๖ คน

* กรณีที่ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่ขอปิด ยังต้องดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นไป
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือ
ปีการศึกษาที่ขอปิดนั้น จะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษาอีกต่อไป
การปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาฯ (TQF) มีหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วจาแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จานวน ๔๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๒๘ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน ๑๑
หลักสู ตร รวมทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตร ในจ านวน ๘๓ หลักสูตร สกอ. ได้พิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว จานวน ๕๕
หลักสูตร ดังนี้

/ชื่อหลักสูตร…

๗

ที่

ชื่อหลักสูตร

๑

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

๒

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์

๓

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

๔
๕

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนา
ชนบท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร

๖

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

๗

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง
ชีววิทยา

๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต
๑๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ.รับทราบ

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๗-ส.ค.-๕๔

๒๐-ธ.ค.-๕๕

๑/๒๕๕๔

๗-พ.ค.-๕๔

๑๙-ก.พ.-๕๖

๑/๒๕๕๔

๗-พ.ค.-๕๔

๒๒-มี.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๔

๒๘-พ.ค.-๕๕

๒๔-ก.ย.-๕๕

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๔-ก.ย.-๕๔

๑๗-ก.ค.-๕๖

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๔-ก.ย.-๕๔

๑๗-เม.ย.-๕๗

๑/๒๕๕๔

๒๖-ธ.ค.-๕๓

๒๗-มิ.ย.-๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๕-มิ.ย.-๕๔

๑๗-เม.ย.-๕๗

ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๕-มิ.ย.-๕๔

๒๘-ส.ค.-๕๗

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรับปรุงพ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๕-มิ.ย.-๕๔

๑๗-เม.ย.-๕๗

๑/๒๕๕๕

๒๗-ส.ค.-๕๔

๒๙-มี.ค.-๕๖

๓/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔
๒๔-ก.ย.-๕๔

๓๐-พ.ค.-๕๕
๖-ธ.ค.-๕๖

๓/๒๕๕๓

๓๑-ก.ค.-๕๓

๕-มี.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๒๗-ส.ค.-๕๔

๑๗-เม.ย.-๕๗

๑/๒๕๕๓

๒๗-มี.ค.-๕๓

๑๗-ก.ย.-๕๓

๑/๒๕๕๕

๒๔-ธ.ค.-๕๔

๓๑-มี.ค.-๕๗

ชื่อสาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

เทคโนโลยีการอาหาร

เกษตรศาสตร์

๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์
๑๓ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา
๑๕ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์
๑๖ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี
๑๗ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

/ชื่อหลักสูตร…

๘

ที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสาขาวิชา

๑๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์
๑๙ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา
๒๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เคมี
๒๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
๒๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ
๒๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
๒๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
๒๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ
๒๗ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๒๘ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๒๙ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

๓๐ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๓๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

๓๒ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๓๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

๓๔ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๓๕ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมโยธา

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ.รับทราบ

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๒๘-มิ.ย.-๕๖

๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

๒๖-ธ.ค.-๕๓
๒๗-มี.ค.-๕๓

๑๗-มี.ค.-๕๔
๑๔-มิ.ย.-๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

๒-ธ.ค.-๕๖

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๑๓-ก.พ.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๔-ต.ค.-๕๕

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๑๙-พ.ย.-๕๕

ประเภทหลักสูตร

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๕-มี.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๑๙-ก.พ.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๕-มี.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๑๖-ม.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๑๖-ม.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๔-ต.ค.-๕๕

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๔-ต.ค.-๕๕

๑/๒๕๕๓

๒๗-มี.ค.-๕๓

๑-พ.ย.-๕๓

๑/๒๕๕๓

๒๗-มี.ค.-๕๓

๑-พ.ย.-๕๓

ภาค๑/๒๕๕๔

๒๖-ก.พ.-๕๔

๑๓-ธ.ค.-๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๖-ก.พ.-๕๔

๑๓-ธ.ค.-๕๔

/ชื่อหลักสูตร…

๙
ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ.รับทราบ

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

๔-ต.ค.-๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

๔-ต.ค.-๕๕

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

๑๗-ก.ค.-๕๖

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

๒๘-มิ.ย.-๕๖

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๔

๒๒-ก.พ.-๕๗
๒๙-พ.ค.-๕๓

๙-ก.ค.-๕๗
๒๘-มิ.ย.-๕๖

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

๖-พ.ค.-๕๗

๑/๒๕๕๔

๒๕-ก.ย.-๕๓

๑๖-มิ.ย.-๕๔

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

๑๗-เม.ย.-๕๗

๑/๒๕๕๖

๓๐-มี.ค.-๕๖

๑๘-ก.ค.-๕๗

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

๒๘-ส.ค.-๕๗

๑/๒๕๕๕

๒๘-ม.ค.-๕๕

๓๑-ต.ค.-๕๕

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑/๒๕๕๖

๑๑-พ.ค.-๕๖

๙-ก.ค.-๕๗

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑/๒๕๕๖

๓๐-มี.ค.-๕๖

๑๗-เม.ย.-๕๗

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓

๑/๒๕๕๓

๓๑-ก.ค.-๕๓

๒๐-ก.ค.-๕๔

สาธารณสุขศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔

๑/๒๕๕๔

๒๖-ธ.ค.-๕๓

๓๑-มี.ค.-๕๗

ที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อสาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

๓๖ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
๓๗ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเภสัชศาสตร์
๓๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารบริการ
สุขภาพ
๓๙ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
๔๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชวี ภาพ
๔๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
๔๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต
๔๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร
การท่องเที่ยว

๔๔ ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

๔๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร
นิเทศศาสตร์

๔๖ นิเทศศาสตรบัณฑิต
๔๗ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๔๙ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์
๕๐ บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
๕๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ศึกษา

/ชื่อหลักสูตร…

๑๐

ที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อสาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
๕๒ นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์
๕๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

การปกครอง

๕๔ รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
๕๕ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ.รับทราบ

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔

๑/๒๕๕๔

๒๖-ธ.ค.-๕๓

๒๗-เม.ย.-๕๔

ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔
ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔

๑/๒๕๕๔

๒๖-ก.พ.-๕๔

๑๘-พ.ย.-๕๔

๑/๒๕๕๔

๒๖-ก.พ.-๕๔

๑๘-พ.ย.-๕๔

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑/๒๕๕๓

๒๘-พ.ย.-๕๒

๗-ก.ค.-๕๓

ประเภทหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์
การพยาบาล

อยู่ระหว่างรอการพิจารณา จานวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้
ที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

๑

คณะเกษตรศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

ปรับปรุง ๒๕๕๔

๑/๒๕๕๔

๒๕-มิ.ย.-๕๔

๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ใหม่ ๒๕๕๗

๑/๒๕๕๗

๒๓-ก.พ.-๕๖

๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓-มี.ค.-๕๕

๖

เทคโนโลยีชีวภาพ

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

๗

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟิสิกส์

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

๘

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

สภาอนุมัติ
๒๔-ก.ย.-๕๔

สกอ. รับทราบ
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๒๗๓๓
ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๒๓๘๗
ลว ๒๗ พ.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๗๔๓
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๖

/ชื่อหลักสูตร...

๑๑

ที่ ชื่อหลักสูตร
๙

คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

๑๐ ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๓ นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อสาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ. รับทราบ

ประวัติศาสตร์

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

ภาษาจีนและการ
สื่อสาร
ภาษาไทยและการ
สื่อสาร
ภาษาญีป่ ุ่นและการ
สื่อสาร
นิเทศศาสตร์

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑-มี.ค.-๕๕

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

ศธ ๐๕๒๙/๑๘๙๓
ลว ๓๐ เม.ย.๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๙๒๗
ลว ๑ พ.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๘๙๓
ลว ๓๐ เม.ย.๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๑๖๗๘
ลว ๗ เม.ย. ๕๗

๑๔ ศิลปศาสตรมหา
การสอนภาษาอังกฤษ
บัณฑิต
เป็นภาษาต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์
๑๕ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์
๑๖ วิทยาศาสตร
ชีวเวชศาสตร์
มหาบัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์ฯ
๑๗ ศิลปประยุกต์บัณฑิต การออกแบบ
อุตสาหกรรม

ปรับปรุง ๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

ศธ ๐๕๒๙/๑๒๐๔
ลว ๑๗ มี.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๒๙/๔๐๘๐
ลว ๒๖ ส.ค.๕๗

ใหม่ ๒๕๕๗

๑/๒๕๕๗

๓๑-พ.ค.-๕๗

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ค.-๕๕

ศธ ๐๕๒๙/๔๓๐๙
ลว ๕ ก.ย. ๕๗

และ สกอ. ส่งหลักสูตรคืนเพื่อให้แก้ไข จานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
ที่

ชื่อหลักสูตร

คณะเกษตรศาสตร์
๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์
๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต
๓
๔
๕

ประเภทหลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ.รับทราบ

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๖-พ.ย.-๕๔

๑๒ มี.ค. ๕๗

ปรับปรุง ๒๕๕๖
ปรับปรุง ๒๕๕๕
ปรับปรุง ๒๕๕๖

๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๖

๑๙ ม.ค. ๕๖
๒๖ พ.ย. ๕๔
๓๑ มี.ค. ๕๕

๑๒ มี.ค. ๕๗
๑๒ มี.ค. ๕๗
๑๒ มี.ค. ๕๗

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๓๑ มี.ค. ๕๕

๑๒ มี.ค. ๕๗

การปกครองท้องถิ่น

ปรับปรุง ๒๕๕๖

๑/๒๕๕๖

๑๑ พ.ค. ๕๖

๒๑ มี.ค. ๕๗

การปกครอง

ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕

๒๓ ก.ค. ๕๕

๑๒ มี.ค. ๕๗

ชื่อสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

การตลาด
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์
๖
๗

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

/หมายเหตุ...

๑๒
หมายเหตุ : ประเด็นการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สกอ. ดังนี้
๑. ปรับ การเขีย นแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
๒. ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงแต่ มีการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเคยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเก่ามาก่อน ให้แนบ
หลักฐานเพื่อขออนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้)
๓. ให้มีการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่า งต่อเนื่อง และควรเป็นงานวิจัยที่ทันสมัย มีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งหลักสูตรให้ใหม่ เนื่องจาก สกอ. ทาหลักสูตรสูญหาย
จานวน ๔ หลั กสูตร สานั กงานพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาแจ้งคณะทราบแล้ ว และให้ คณะจัดท าเล่ม มคอ. ๒ ฉบั บ
สมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อเสนอ สกอ. พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้
ที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน

สภาอนุมัติ

สกอ. แจ้ง
สูญหาย

๑
๒
๓
๔

คณะบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การตลาด
การจัดการการโรงแรม

ปรับปรุง ๒๕๕๕
ปรับปรุง ๒๕๕๕
ปรับปรุง ๒๕๕๕
ปรับปรุง ๒๕๕๕

๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕

๓ มี.ค. ๕๕
๓ มี.ค. ๕๕
๓ มี.ค. ๕๕
๓๑ มี.ค. ๕๕

๑๕ ก.ค. ๕๗
๑๕ ก.ค. ๕๗
๑๕ ก.ค. ๕๗
๑๕ ก.ค. ๕๗

และมีหลักสูตรยังไม่เสนอ สกอ. นับตั้งแต่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ เนื่องจากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา คณะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาให้การแก้ไขแบบ
มคอ.๒ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ได้แจ้งคณะรัฐศาสตร์ดาเนินการส่งหลักสูตรโดยเร่งด่วน (ครั้งที่ ๕) โดยให้คณะจัดทาเล่ม มคอ. ๒ ฉบับสมบูรณ์
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการปรับปรุง
หลักสูตร (เนื่องจากเลยกาหนดระยะเวลา) และเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการรับรองหลักสูตร ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร
๒. มหาวิทยาลั ย ควรพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ของคณะในการเปิ ดหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๔ คดีปกครอง...

๑๓
๑.๒.๔ คดีปกครองหมายเลขดาที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ ระหว่าง
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ที่ ๑ นายสุภชัย หาทองคา ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี
กับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๒ ผูถ้ กู ฟ้องคดี
นายชาติ ช าย เมาลี ช าติ นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ สั ม มนา มู ล สาร และ
นายสุภ ชัย หาทองคา ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดาที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ โดยฟ้อง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้าง
ว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได้ดาเนินการตามข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีทั้ง
สองมี ค าขอให้ ศ าลมี ค าสั่ งทุ เลาการบั งคั บ ตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วัน ที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗
ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี และเสนอ
เพื่อขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีในวาระต่อไป
๑.๒ เมื่ อวัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๕๗ มหาวิท ยาลั ยฯ ได้รับ หมายแจ้งค าสั่ งเรียกให้
ทาคาให้ การของศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ลงวัน ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๗ โดยศาลมีค าสั่ งให้ ผู้ ถูกฟ้ องคดีทั้ งสอง
ทาให้การแก้คาฟ้องพร้อมพยานหลักฐาน จานวน ๑ ชุด และจัดทาสาเนาคาให้การพร้อมสาเนาพยานหลักฐานที่รับรอง
สาเนาถูกต้องแล้วทุกหน้าทุกแผ่น อีกจานวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย
แจ้ งค าสั่ งศาล นอกจากนี้ ศ าลได้ มี ค าสั่ งให้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ งสองไปให้ ถ้ อ ยค า ในวัน ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ เวลา
๑๐ นาฬิกา ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ห้องพิจารณาคดีที่ ๓ เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่ศาลจะมีคาสั่งกาหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ และได้กาหนดประเด็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ทาคาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดีด้วย
๑.๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปให้ถ้อยคาต่อศาลในวันไต่สวนดังกล่าว พร้ อมกับยื่นคาชี้แจงคัดค้านคาขอทุเลาการบังคับฯและ
พยานหลักฐานต่างๆ ต่อศาล ซึ่งผู้รับมอบอานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถ้อยคาต่อศาลในประเด็น
สาคัญในทานองว่า โดยปกติแล้วหากผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่ได้รับการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อจนกว่าจะมีผู้ได้รับการสรรหาให้ เป็น
อธิ ก ารบดี ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป ถ้ า หากศาลมี ค าสั่ ง คุ้ ม ครองชั่ ว คราวตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและขาดผู้บริหารที่จะ
บริหารจัดการตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัย การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่
และการดูแลนักศึกษา ตลอดจนการกากับด้านคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการบริหารจัดการ
และความก้ า วหน้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย เพราะแม้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะตั้ งบุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทนได้
ผู้รักษาราชการแทนก็สามารถดารงตาแหน่ งได้เพียง ๖ เดือน แล้ วจะต้องแต่งตั้งให้ รักษาราชการใหม่ ประกอบกับ
อ านาจหน้ าที่ ของผู้ รั ก ษาราชการแทนไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ในระยะยาว ไม่ มี อ านาจเหมื อ น
ผู้ดารงตาแหน่งจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ
/๑.๔ สาหรับ...

๑๔
๑.๔ ส าหรับ การจั ดท าค าให้ การแก้ คาฟ้ องนั้ น มหาวิทยาลั ย ฯ ได้ มีห นั งสื อลงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขอความอนุเคราะห์ให้สานักงานคดีปกครองอุบลราชธานีดาเนินการยื่นคาให้การแก้คาฟ้องแทน
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามกฎหมายต่อไปแล้ว
๑.๕ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๗ ศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ได้ มี ห นั งสื อ
แจ้งคาสั่งศาลเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามายังผู้ ถูก
ฟ้องคดี ที่ ๑ และที่ ๒ แล้ ว โดยศาลปกครองอุบลราชธานีมี ค าสั่งยกค าขอกาหนดมาตรการหรือวิธี การคุ้มครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการมีมติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าหากศาลมีคาสั่งให้กาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวให้ระงับการนารายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อาจเป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคแก่ ก ารบริ ห ารงานและการบริ ก ารสาธารณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ อีกทั้ง ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าหากให้มีการเสนอผู้ได้รับ
การสรรหาเป็นผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป จะทา
ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายที่ยากแก่การเยี ยวยาแก้ไขในภายหลัง เพราะหากกระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปโดยมิชอบก็สามารถดาเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหม่
ได้ จึงยังไม่สมควรมีคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคาขอในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล จึงมีคาสั่งยกคาขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
๑.๖ คาสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่ให้ยกคาขอทุเลาการบังคับของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ดั งกล่ าว เป็ น ที่ สุ ด และไม่ อ าจอุ ท ธรณ์ ได้ ตามความในข้ อ ๗๓ วรรคสอง ของระเบี ย บที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งว่าง
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ นายไท แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหา วิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ ป ระจ า ตั้ งแต่วัน ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ทาให้ ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ประเภท
คณาจารย์ประจา ว่างลง ๒ ตาแหน่ง นั้น
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งว่างดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ป ระจา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้ งแต่วันที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๗ ตามคาสั่ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๗๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากคณะมาประชุมเพื่อเลือกกันเอง เพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลั ยฯ แทน
ตาแหน่งว่าง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง ซึ่งอธิการบดีได้ออกประกาศแต่งตั้งแล้ว ดังนี้
/ผู้แทนกลุ่ม…

๑๕
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- นายระพีพันธ์ ปิตาคะโส ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๖ รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี ประธานสภาอาจารย์ ขอลาออกจากการ
เป็นประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป เนื่องจากมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนนักศึกษา และโครงการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
และกรรมการสภาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบการอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่มีการ
เลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้กาหนดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดีหลังใหม่ เพื่อดาเนินการเลือกประธานสภา
อาจารย์ ค นใหม่ โดยให้ ก รรมการสภาอาจารย์ ที่ ม าประชุ ม เสนอชื่อ ผู้ ส มควรด ารงตาแหน่ งประธานสภาอาจารย์
ซึ่งมีเสนอชื่อ ๓ คน แล้ ว ให้ กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมเลื อกประธานสภาอาจารย์ โดยการลงคะแนนเสี ยง
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอาจารย์แทน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ทั้งนี้ ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ ง ก าหนดให้ อ ยู่ ใ นวาระเท่ า กั บ วาระที่ เหลื อ อยู่ ข องผู้ ซึ่ ง ตนแทน ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ๑๖ วรรคสอง
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ มีระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๗ แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามค าสั่ ง สภ ามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ๑ ๒/๒ ๕ ๕ ๗
ลงวัน ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ได้ แต่ งตั้ งรองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธีระวั ฒ นสุ ข
เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ดังนี้
๑. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อิ น ทิ ร า ซาฮี ร์ ข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม
/๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ...

๑๖
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
๓. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศ
สัมพันธ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๗. นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ งรั ก ษาราชการแทนรองอธิก ารบดี ฝ่ า ยบริห ารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เป็น ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
๑. นายทรงพล อินทเศียร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ
กิจการภายใน
๒. นายนภดล พั ฒ นะศิ ษ อุ บ ล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด สาขาวิ ช าการ
บริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๓. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ต าแหน่ งอาจารย์ สั งกั ด สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์
คณะนิติศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔. นางสาวกุ ล ภา โภคสวัส ดิ์ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ งอาจารย์ สั งกั ด สาขาวิ ช าวิช าการ
บริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ทั้งนี้ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๘ ขอแสดงความยินดี…

๑๗
๑.๒.๘ ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล
Lifetime Achievement Award จากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย
(FAPA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ด้ ว ยเภสั ช กรศาสตราจารย์ พิ เศษจอมจิ น จั น ทรสกุ ล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จาก
สหพั น ธ์ เภสั ช กรรมสมาคมแห่ งเอเชี ย (FAPA) ในการประชุ ม The 25th Federation of Asian Pharmaceutical
Associations Congress 2014 ณ เมื อ ง Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ระหว่ า งวั น ที่ ๙ – ๑๒ ตุ ล าคม
๒๕๕๗ นับเป็นเภสัชกรคนแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รับเกียรติให้เป็น Plenary Speaker ในการประชุม
ครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๗ วัน ที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ได้ พิ จ ารณาการขอเปิ ด รายวิช าใหม่ หมวดศึก ษาทั่ ว ไป ให้ วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลับไปทบทวนหน่วยกิตของรายวิชา ๑๙๐๓ ๑๐๒ พฤติกรรมทางเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศให้สอดคล้องกับเนื้อหา นั้น
การนี้ วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข ได้ พิ จารณาปรับ ปรุงเนื้ อหารายวิช าให้ เหมาะสมกั บ
หน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๙๐๓
๑๐๒ พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ๓(๓-๐-๖)
๒. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รั ก ษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ที่ เข้ า ใจกั น โดยทั่ ว ไปว่ า องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการจั ด การเรี ย นการสอน
มีหลายอย่าง เช่น นโยบายของรัฐ ระบบการศึกษา คุณภาพของครู อาจารย์ ผู้สอน หนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์คือ ครูผู้สอน และเชื่อว่าหากครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาที่สอน ทักษะใน
การถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ และมี ค วามสามารถในการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าและมีความเข้มแข็ง
จากการส ารวจครู ในเครื อ ข่ ายของคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เช่น ศิ ษ ย์เก่ า
ระดับ ปริญ ญาตรี แ ละระดับ ปริญ ญาโท ครู โอลิ ม ปิ กวิช าการ ครูโรงเรียนแกนน า ครูผู้ ส อนห้ อ งเรียนวิท ยาศาสตร์
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น ต้ น พบว่ า ครู วิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาจ านวนมาก และส่ ว นใหญ่ ส นใจจะเรีย นเนื้ อหา (contents) วิท ยาศาสตร์ การสอนและ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
จากการสารวจหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาส่วนใหญ่ ของประเทศ หลักสู ตรดังกล่าวจะเปิดสอนใน
คณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเรียนด้านศึกษาศาสตร์ โดยจะสอนและวิจัยในวิชาหลักสูตรและ
การสอน ปรัชญาการศึกษา สถิติและการวัดผล การวิจัยการศึกษา เป็นต้น ขณะที่สถาบันอื่นที่สอนในคณะวิทยาศาสตร์
จะสอนวิชาปรัชญาและประวัติวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา และเน้นการวิจัย และ
เปิดสอนภาคปกติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ตรงกับความต้องการของครูทั้งหมด
เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู อาจารย์ ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก สาขาวิ ช า คณะอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอเปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (๕ วิชาเอก เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ และคอมพิวเตอร์ศึกษา) หลักสูตรดังกล่าวจะผสมผสานระหว่างความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
และความรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
โดยเปิดสอนภาคปกติ (เสาร์และ/หรือ อาทิตย์) และภาคฤดูร้อน โดยกาหนดแผนการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ดังนี้

/ปีการศึกษาที่รับ...

๑๙
ปีการศึกษาที่รับ
จานวนที่รับเข้า (คน)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
๒๕๕๘
๒๕
๒๕
๒๕๕๙
๒๕
๕๐
๒๕๖๐
๒๕
๗๕
๒๕๖๑
๒๕
๗๕
๒๕๖๒
๒๕
๗๕
รวม
๑๒๕
ทั้งนี้ ก องแผนงานได้ วิเคราะห์ ตรวจสอบความพร้อมด้านต่ างๆตามที่ ท างคณะวิทยาศาสตร์ได้ส รุป ข้อมู ล ที่ ต้อ งใช้
ประกอบการขออนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่แล้ว คณะมีความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ความสอดคล้องของหลักสูตรกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ คือ อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ความพร้ อ มของจ านวนอาจารย์ ภาระงานสอนของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ยอาจารย์
ปริญญาเอก ๕ คน ตาแหน่งอาจารย์ ๑ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ คน
๓. ความพร้อมทางด้านทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ มีห นังสือ วารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนกว่า
๑๑,๐๐๐ เล่ม
๔. การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ความคุ้ ม ค่ า ของหลั ก สู ต ร คณะจะมี ร ายได้ ที่ ม ากกว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้
ในการจัดการเรียนการสอนปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับ และมีจุดคุ้มทุนอยู่ ที่
คณะสามารถรับนักศึกษาได้ร้อยละ ๘๐ คือสามารถรับนักศึกษาปีละ ๒๐ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มติที่ประชุม
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจั น ทรสกุ ล ให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ นั้ น
เนื่องด้วยวาระการดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
จะครบสองปีตามระยะเวลาที่กาหนดในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
ในการนี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ มี ม ติ ย กเลิ ก
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน ที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เรื่ อ ง การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ที่ได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาให้ความเห็ นชอบ
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับใหม่)
/ดังนั้น...

๒๐
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย คุณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหานายกสภามหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบั บ ใหม่ )
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามความในข้อ ๖
แห่งข้อบังคับฯ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสองคน
๑.๑ ......................................................................
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ ......................................................................
เป็นกรรมการ
๒. อธิการบดี
เป็นกรรมการ
๓. คณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน
..............................................................................
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน
...............................................................................
เป็นกรรมการ
๖. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาจากบุคคลตาม (๑)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย

อุบลราชธานี ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๗. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๔.๒.๒ การแต่งตั้ง...

๒๑
๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยวาระการด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก และ
ผู้อานวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดในข้อ ๔ ในกรณีที่วาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
ส านั ก หรื อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ เหลื อ เวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๙๐ วัน หรือ ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก หรื อ
ผู้ อ านวยการศู น ย์ พ้ น ต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการศูนย์ ” แล้วแต่กรณี และดาเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กาหนดดั งกล่ าวข้ างต้น กองการเจ้าหน้ าที่ จึงขอเสนอที่ป ระชุ มกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
๒.๑ ...................................................................................
เป็นกรรมการ
๒.๒ ...................................................................................
เป็นกรรมการ
๓) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน
๓.๑ ...................................................................................
เป็นกรรมการ
๓.๒ ...................................................................................
เป็นกรรมการ
๔) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๔.๒.๓ ขออนุมัติ…

๒๒
๔.๒.๓ ขออนุมัติลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้ง นายนท แสงเทียน ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๔ ถึงวัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๕๘ นั้ น เนื่ องจาก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์นท แสงเทียน มีความผิดปกติทางสายตา
ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตามค าแนะน าของแพทย์ จึ ง ขออนุ มั ติ ล าออกจากต าแหน่ งคณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน ตาแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ท แสงเที ย น ต าแหน่ ง คณ บดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก แต่ทั้งนี้ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกว่าการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเสร็จ
๔.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ น าเสนอที่ป ระชุม เพื่อพิจ ารณา ตามที่ นายนท แสงเทียน ตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็ น ต้ น ไป นั้ น ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี และ
ผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ กาหนดในข้อ ๕ ในกรณีที่วาระการดารงตาแหน่ง
คณ บดี เหลื อ เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น ให้ ส ภ ามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการสรรหาคณบดี ” และด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสรรหาตามข้ อ ๘ แล้ ว เสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี
ความเหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนั้ น เพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดดังกล่ าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
…………………………………………………………………………………..……………………
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน
เป็นกรรมการ
....................................................................................................................
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒ คน
เป็นกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………
๔) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังนี้

/๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์...

๒๓
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๔. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔.๒.๕ ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓ คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยงานทะเบี ย นนั กศึ กษาและประมวลผล กองบริก ารการศึ ก ษา
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ การศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญ ญาตามหลั กเกณฑ์ที่บัญ ญั ติไว้ในหมวดที่ ๑๒
ข้อ ๕๐ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจา
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้
๑. นางสาวจารวี นามวิชัย รหั ส ประจาตัว ๕๐๑๑๗๔๒๖ ได้ศึกษารายวิช าต่างๆ ครบตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แต่ ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๐ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดับขั้นเป็น F ซึ่งตาม
หลั กสูตรที่ศึกษากาหนดให้ ต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดับไม่ต่ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น
นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
๒. นายวรรณศิลป์ เมืองจันทร์ รหัสประจาตัว ๕๒๑๓๔๕๓๑๙๑ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แต่ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากได้รับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑.๙๕ ซึ่งตามข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้ต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๖๓ ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษากาหนดให้ต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
ได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดับไม่ต่ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
๓. นายอิ ส ระ บุ ต รพรหม รหั ส ประจ าตัว ๔๙๑๓๐๙๓๖ ได้ ศึก ษารายวิช าต่ างๆ ครบตามที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากได้รับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๗ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชา
ล าดับ ขั้ น เป็ น F ซึ่ งตามหลั กสู ตรที่ ศึ กษาก าหนดให้ ต้ องไม่ ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้ รับ การประเมิ นผลรายวิช าล าดั บ
ไม่ต่ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๓ คน จาแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
จานวน
๑ คน
/๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์...

๒๔
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
๒.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

จานวน
จานวน

๑ คน
๑ คน

ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการจั ด ท าเอกสารขอจบการศึ ก ษา ควรระบุ เงื่ อ นไขในการส าเร็ จ การศึ ก ษาของ
แต่ละหลักสูตรด้วย เนื่องจากเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรแตกต่างกัน
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การขอรับอนุปริ ญญา จะต้องมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และทบทวนคาว่า “ศึกษาและสอบผ่าน” ควรหมายถึง ต้องไม่ได้คะแนน F และอย่างน้อยควรได้
คะแนน D ขึ้นไป
๓. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาหลักเกณฑ์การได้รับอนุปริญญาอย่างชัดเจน โดยควรพิจารณา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบ
มติทปี่ ระชุม
มอบงานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและประมวลผล กองบริ ก ารการศึ ก ษา
กลับไปทบทวนการอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
จานวน ๓ คน และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้ว นาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๔.๒.๖ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๒๙๘ คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้
ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
อยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่ออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๒๙๘ คน จาแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๕๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑๒ คน
๑.๒ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑๕ คน
๑.๓ สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน
๑ คน
๑.๔ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑๙ คน
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
จานวน
๕ คน
๑.๖ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
จานวน
๒ คน
 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานวน
๓ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๒๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
/๒.๑ สาขาวิชา...

๒๕
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 วิชาเอกพืชไร่
จานวน ๑๖ คน
๒.๒ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน
๕ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๖๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
จานวน
๖ คน
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน
๗ คน
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๒๗ คน
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๑๖ คน
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑๐ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว
จานวน
๒ คน
๔.๒ สาขาวิชา ภาษาจีน
จานวน
๑ คน
๔.๓ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร
จานวน
๑ คน
๔.๔ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน
๒ คน
๕. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๕๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๕.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
จานวน
๙ คน
๕.๒ สาขาวิชา การจัดการ
จานวน ๑๗ คน
๕.๓ สาขาวิชา การจัดการการตลาด
จานวน ๑๓ คน
๕.๔ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
จานวน
๔ คน
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตร
๕.๕ ภาษาอังกฤษ)
จานวน
๑ คน
๕.๖ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
จานวน ๑๐ คน
๕.๗ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จานวน
๕ คน
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๑๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๖.๑ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
จานวน
๖ คน
 วิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑๓ คน
 วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๗.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน
๕ คน
๘. คณะนิติศาสตร์ จานวน ๕๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๕๑ คน
๙. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
/๙.๑ สาขาวิชา...

๒๖
๙.๑ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
 วิชาเอก การบริหารองค์การ
 วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น
๑๐. วิทยาเขตมุกดาหาร จานวน ๑๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑๐.๑ สาขาวิชา การจัดการ
๑๐.๒ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน
จานวน

๑ คน
๑ คน

จานวน
จานวน

๒ คน
๑๐ คน

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๒๙๘ คน
๔.๒.๗ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๖๗ คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ ายวิช าการ น าเสนอที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ว ยงานทะเบี ยนนั กศึ ก ษาและประมวลผล กองบริก ารการศึ กษา
ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีตามหลั กเกณฑ์ที่ บัญ ญั ติไว้ในหมวดที่ ๑๓
ข้อ ๕๒ แห่ งข้อบั งคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่ งข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรที่นักศึกษา
สั งกั ดอยู่ ได้ ตรวจสอบและรั บ รองการส าเร็จ การศึ กษาเรียบร้อ ยแล้ ว ในการนี้ จึง ใคร่ขอเสนอเพื่ ออนุ มั ติป ริญ ญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๖๗ คน จาแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา
จานวน ๑ คน
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒ คน
๑.๔ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน ๓ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๑๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๔ คน
๒.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๓ คน
๒.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๑ คน
๒.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๓ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๑๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว
จานวน ๗ คน
๓.๒ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๔ คน
๔. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
จานวน ๑ คน
/๔.๒ สาขาวิชา...

๒๗
๔.๒ สาขาวิชา การบัญชี
จานวน ๒ คน
๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๕.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์
จานวน ๒ คน
๖. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๖.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๔ คน
๗. คณะนิติศาสตร์ จานวน ๑๘ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๗.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๑๘ คน
๘. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๘.๑ สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๖ คน
๘.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
๘.๒.๑ วิชาเอก การบริหารองค์การ
๘.๒.๒ วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น
๙. วิทยาเขตมุกดาหาร จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๙.๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม
การศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๖๗ คน

จานวน
จานวน

๑ คน
๒ คน

จานวน

๒ คน

อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี

๔.๒.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สาหรับ
นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจาตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็น
กรณีพิเศษให้แก่นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจาตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึง
ใคร่ขอนาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้
๑.๑ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจาตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ ได้รับอนุมัติปริญญาโดยไม่ได้รับ
เกียรตินิยมเนื่องจากเคยได้รับสัญลักษณ์ W ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการประจาคณะรับรองการสาเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑.๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร ยื่นคาร้องขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
เป็ น กรณี พิ เศษผ่ านอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณบดี โดยชี้ แ จงเหตุ ผ ลว่าเนื่ อ งจากลงทะเบี ย นรายวิช า ๑๔๒๑๒๐๘
Academic English ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ซึ่งเป็นรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษตามแผนการลงทะเบียนของหลักสูตรที่
ศึกษา คือ หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว คณะ
/แจ้งเปลี่ยนแปลง...

๒๘
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ต้องศึกษาเป็นหลักสูตรเดียวกันนี้ฉบับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยตามหลักสูตรนี้ไม่ต้อง
ศึกษารายวิชา ๑๔๒๑๒๐๘ Academic English ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอถอนรายวิชา ซึ่งเป็นช่วงถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W ของภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชานี้
๑.๓ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณี
พิเศษ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะวาระพิเศษครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจาก
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบยกเลิกหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และแจ้ งขอย้ายนักศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรเดียวกันนี้ฉบับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน
ตามหนั งสื อ บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๑๙๖ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ และ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๑๘๕ วัน ที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑.๔ การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง เป็นการขอแก้ไขปริญญาที่สภาอนุมัติไปแล้ว
๕๙ วัน (นับจากวันที่สภามีมติอนุมัติปริญญา คือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นับถึงวันที่คณะมีมติพิจารณาการให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่
๑๓ ข้อที่ ๖๔ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
๑.๕ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจาตัว ๕๓๒๐๔๐๐๕๗๘ เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๕ ไม่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบั งคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๖.๔ เนื่องจากเคยได้รับสั ญ ลักษณ์ W จานวน
๑ วิชา และการขอปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษไม่เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้ อ ๖๖.๖ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ การเที ย บโอนรายวิช าหรื อเคยได้ รับ สั ญ ลั ก ษณ์ W
ในรายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรจะไม่ ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
เกียรตินิยม ยกเว้น คณะกรรมการประจาคณะของคณะเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการเสนอเอกสารประกอบวาระ ควรประกอบด้วย มติของคณะกรรมการประจาคณ ะ
พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอแก้ไขจากคณะให้ชัดเจน
๒. มหาวิท ยาลั ย ควรตรวจสอบว่า มีนั กศึก ษากี่ คนที่ ล งทะเบี ยน แล้ ว มีปั ญ หาในลั ก ษณะนี้
โดยตรวจสอบว่า มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นรายวิช านี้ กี่ ค น มี เกรดเป็ น อย่ างไร และมี ปั ญ หาอย่ างไร แล้ ว จะสามารถ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สาหรับ
นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร และมอบกองบริการการศึกษาดาเนินการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๙ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) มีผู้ที่ผ่าน
/เงื่อนไข....

๒๙
เงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน ๒๒ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๒๑ คน และนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก จ านวน ๑ คน โดยคณะต้ น สั งกั ดได้ ตรวจสอบและรับ รองการส าเร็จการศึก ษา ซึ่งผ่ านมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๒๑ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๔ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๙ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๒ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จานวน ๒ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๒๒ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๒๑ คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
มติที่ประชุม
การศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)

อนุ มั ติ ปริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี

๔.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ ข้อบังคับ
กาหนด กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์อ ริยาภรณ์ พงษ์ รัต น์ รัก ษาราชการแทนรองอธิก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุม เพื่อพิจ ารณา ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา
กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ รหัสนักศึกษา ๕๑๑๑๘๐๐๐๒๖ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว อยู่
ระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
/ตามโครงสร้าง…

๓๐
ตามโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กาหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา
แต่ศึกษาไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา นักศึกษารายดังกล่ าวเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้เวลาในการศึกษาเกิน ๖ ปีการศึกษา ซึ่งเกินข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับ
กาหนด กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ขยายระยะเวลาการศึ ก ษาเกิ น เกณ ฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ก าหนด
กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์
๔.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบการขอขยายจานวนรับนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์
ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑๒ ขอความเห็นชอบการขอขยายจานวนรับนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์
ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่...) พ.ศ. ….
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และสภาการพยาบาลได้รับรอง
หลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒) การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง
มาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
/๓) หลักสูตร…

๓๑
๓) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโฮมิ โ อพาร์ ธีย์ หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ค วามเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้ เสนอขอแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ร่างพระราชกฤษีก าฯ นี้ ตามหนั งสื อที่ ศธ ๐๕๒๙/๒๙๕๙
ลงวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เพื่ อ ขอเพิ่ ม เติ ม สาขาการพยาบาล และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้รอสภาวิชาชีพพยาบาลรับทราบหลักสูตรก่อน ระหว่างนี้ มีหลักสูตรที่ขอแก้ไขชื่อ
ปริ ญ ญ าได้ แ ก่ ห ลั ก สู ต รนิ เท ศศาส ตรบั ณ ฑิ ต จึ ง ท าให้ ร่ า งขอแก้ ไ ขฉบั บ นี้ มี ชื่ อ หลั ก สู ต ร ๓ ห ลั ก สู ต ร
สาเหตุการดาเนิ นล่ าช้าเนื่ องจาก การขอแก้ไขชื่อปริญญา หลักสูตรต้องได้รับการรับทราบจากสานักงาน
คณะกรรมการก่ อ น และหากมี อ งค์ ก รหรื อ สภาวิ ช าชี พ ก ากั บ ต้ อ งผ่ านการรั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ ก่ อ น ซึ่ งท าให้
มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเสนอขอแก้ไขล่วงหน้ าได้ และมีขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานกฤษฎีกา สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอนี้ ยังไม่มีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบการขอเพิ่มเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …. โดยคงชื่อปริญญาเดิมที่ผ่านการดาเนินการแล้วไว้ และเพิ่มชื่อสาขาวิชาใหม่ ดังนี้
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ”นศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
(ก) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ”พย.บ.”
(๑๖) หลักสูตรอื่นๆ
(ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้อักษรย่อ “ป.บัณฑิต”
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการขอเพิ่ ม เติ ม แก้ ไข พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ วยปริ ญ ญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …

/๔.๔.๒ (ร่าง) แผนแม่บท…

๓๒
๔.๔.๒ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ มงคล ปุ ษ ยตานนท์ ผู้ อานวยการส านั ก คอมพิ ว เตอร์และ
เครือข่าย นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา สืบ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อ วัน อังคารที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ ระเบี ยบวาระที่ ๔.๙ การจัดท าแผนแม่ บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
สานั กคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะ/สานัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริห าร
เพื่อร่วมเป็ น คณะกรรมการกาหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และสานความต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการนามาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๖ นั้น
ดังนั้ น เพื่อให้ การจั ดท า (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีความต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สอดคล้องตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ ของประเทศไทย (ICT๒๐๒๐) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ตลอดจนครอบคลุมการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และจั ด ตั้ งคณะท างานพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ อดาเนินการรวบรวมข้อมูลสถานภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาความเชื่อมโยงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ และแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
จัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และมาตรการ ตามนโยบายที่กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกาหนดขอบเขตการพัฒนา/ปรับปรุง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจน
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ที่ประชุมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรมีการเขียนเป้าประสงค์เกี่ยวกับด้านการนาไปใช้งานในจุดประสงค์หลักข้อที่ ๔
๒. มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาคนในข้อที่ ๓ และ ๔ ควรย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ เป็นเรื่องของการพัฒนาคน ควรย้ายไปอยู่ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. ควรตัดคาว่า “ไม่มีค่าใช้จ่าย” ออก ในร่ าง แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
/มติที่ประชุม...

๓๓
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
๔.๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรมคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุพิจารณา
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
และมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ มอบวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ปรั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดมีดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการอ้างระเบี ยบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในวรรค ๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ
๒. ให้เพิ่มเติม คานิยาม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก” เพิ่ม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ที่ไม่ได้
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๓. ให้ตัด ข้อ ๕ การกาหนดอัตราค่าตอบแทนหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ขึ้นกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ตามความจาเป็นและเหมาะสม และความขาดแคลนของแพทย์ในสาขา
นั้นๆ โดยที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและวิทยาลัย
ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว จึงขอเสนอพิจาณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแพทย์ ผู้ เชี่ย วชาญพิ เศษภายนอกที่ ปฏิบัติงานที่ห น่ว ยบริการทางการแพทย์ ของวิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คื อ ควรแก้ไขรูปแบบประกาศให้
ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี โดยข้อที่ ๑ ถ้าเป็นประกาศจะใช้ว่า ประกาศนี้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น มีผลบังคับต้องไปอยู่ท้ายสุด เขียนว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔.๔.๔ ขออนุมัติ ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช วลิ ต ถิ่ น วงศ์ พิ ทั ก ษ์ ผู้ อ านวยการโครงการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการ
ที่ดาเนินการตามภารกิจเฉพาะด้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
/(๑) งบประมาณ...

๓๔

(๑) งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน สกอ. ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
(๒) งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธะกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการนาองค์
ความรู้ ผลงานวิจัย และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรม ๖ รูปแบบคือ
(๑) การบ่มเพาะวิสาหกิจ
(๒) การบริหารจัดการสิทธิเทคโนโลยี
(๓) การออกแบบนวัตกรรม
(๔) การสร้างความร่วมมือภาคเอกชน
(๕) การยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน
(๖) การพัฒนานักศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งนี้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ดาเนินกิจกรรมในลักษณะเป็นโครงการ ภายใต้สานักงานบริหารการวิจัยฯ
และมีคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นผู้กากับดูแล มีการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔” แต่บัดนี้เนื่องจากสถานการณ์
และภารกิจของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้
ขอปรับปรุงประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดปรากฏใน ประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยมีเหตุผลหลักของการขอปรับปรุงดังนี้
(๑) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมนิยามที่จาเป็น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาระงานมากขึ้น
(๒) เพื่อปรับ ปรุงอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนให้ สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องการกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้สอดคล้องกับอัตราการใช้
จ่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์อื่นๆ
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ อนุ ม ติ ร่างประกาศ “หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. งบ ป ระม าณ ของโครงการอุ ท ย าน วิ ท ยาศาส ตร์ ค วรเป ลี่ ย น จากปี การศึ กษ า
เป็นปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณมหาวิทยาลัย
๒. รู ป แบบของการจั ด ท าประกาศ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) และดูความเหมาะสมว่า ควรจะเป็นประกาศ
ข้อบังคับ หรือระเบียบ
๓. ให้ น าประกาศ “หลั กเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔” ดูเปรียบเทียบกับร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗” ว่าเป็นอย่างไร
๔. มหาวิทยาลัย ควรสร้างระบบและโครงสร้างในการบริห ารจัดการเพื่อประสิ ทธิผ ลในการ
ดาเนินงานกับหน่วยงานเฉพาะในลักษณะนี้
/มติที่ประชุม...

๓๕
มติที่ประชุม
มอบโครงการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
นากลับไปทบทวนอีกครั้งและปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดทาร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๗” และด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๔.๔.๕ โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการเชื่อมโยง
การทางานวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ นั้น ระหว่างการ
ดาเนิ นงานตามความร่วมมือดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัยมีการปรับระบบการทางานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีความ
คล่องตัวมากขึ้น สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ (ศูนย์สารสนเทศชุมชน) สร้างนักวิจัยใหม่ที่สามารถทางานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ ที่สามารถนาความรู้ที่เกิดจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๕ ขวบ ที่ทาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
แล้ ว โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลได้น าไปใช้ป ระโยชน์ ต่อและขยายผลต่อโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล
ข้างเคียง เป็นต้น
จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงขอเสนอโครงการ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อทาความร่วมมือในระยะที่สอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาแนวทางการทางานงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาทั้งพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research) ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นจากฐานการทางานที่หลากหลาย
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด University Engagement และการผลักดันงานวิชาการรับใช้สังคม
ทั้งนี้ในช่วงเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา แต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดสรรเงินรายได้
เพื่อพัฒนานักวิจัยและทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยแยกรายการ/โครงการ ได้ดังตาราง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ/โครงการ

ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๒,๒๐๐
๘๓,๒๙๕
๙๘,๒๘๓
๒๗,๓๐๐
๕๘,๐๒๕
๑๐๕,๑๔๐

๒๕๕๕
ทุนร่วมวิจัย สกว. ฝ่ายท้องถิ่น
๕๐๐,๐๐๐
ทุนวิจัยร่วม สกว. งานวิจยั เพื่อพัฒนาทั้งพืน้ ที่
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทุนวิจัยร่วม ๔ ฝ่าย เพื่อการบริหารจัดการน้า
๒๕๕,๗๒๐
โครงการทุนวิจัยรุน่ ใหม่
๘๕๕,๐๐๐
โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
๗๖,๐๗๘
โครงการพัฒนานักวิจัย-การทาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๘๔๐
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
รวม
๒,๗๙๐,๑๙๓ ๗๑๓,๑๕๑ ๑,๗๐๑,๒๐๕

/โครงการ...

๓๖
โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุน
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาจังหวัด ” ในที่นี้ เป็ นการร่ วมทุนเพื่อพัฒ นางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตรา
๑ : ๑ ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยมีงบในการสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์เพิ่มขึ้น งานวิจัยภายใต้โครงการความ
ร่วมมือนี้ เป็นโครงการวิจัยที่สามารถดาเนินการสมัครรับทุนได้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย งบประมาณภายใต้โครงการนี้
นอกจากจัดสรรเป็นทุนวิจัยแล้ว ยังรวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒ นานักวิจัย การจัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
นาเสนอผลงาน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้วย
นอกจากนั้นการได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยทาให้มหาวิทยาลัยมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนการร่วม
ทุนในลักษณะอื่นที่ขยายตัวมากขึ้น อาทิ การร่วมทุนกับฝ่ายวิชาการของ สกว. ที่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเงินที่ต้อง
สมทบกับฝ่ายวิชาการทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๔๙๒ บาท
การเผยแพร่ผลงานวิ จัย ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัด
กิจกรรมภายใต้ชื่อ“โครงการ ABC สัญจรสู่อุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐
เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเสนอแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
การทางานร่วมยังทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของมหาวิทยาลัยในสื่อต่างๆ
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และทาให้หน่วยงานอื่นๆ รู้จักมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทาให้สถาบันคลังสมองของ
ชาติ เมื่อจัดอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานวิชาการเพื่ อสังคม ครั้งที่ ๑ และ ๒ ได้เลือกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่
ศึกษาดูงาน เพื่อดาเนินการตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงนาเงินรายได้
ที่ได้รับจัดสรรมารวมเป็นงบประมาณสมทบร่วมทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในระยะเวลา ๓ ปี เป็นการ
ลงทุนร่วมฝ่ายละ ๘ ล้านบาท รวม ๑๖ ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายงบประมาณเป็นรายปีของแต่ละฝ่าย ดังนี้
ปีแรก จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)
ปีที่สอง จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)
ปีที่สาม จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)
กาหนดกรอบสัดส่วนงบประมาณเป็นงบสนับสนุนการวิจัยร้อยละ ๘๐ งบบริหารจัดการโครงการร้อยละ ๒๐
จึ งเสนอที่ ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อให้ ค วามเห็ นชอบและอนุ มั ติว งเงินในการดาเนิ น งาน
โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่ อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด” โดยการร่วมทุนวิจัยกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบโครงการและอนุ มั ติ ว งเงิ น ในการด าเนิ น งานโครงการ
“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด” โดยการร่วมทุนวิจัยกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามเสนอ
๔.๔.๖ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Partnership
Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of
Alberta ประเทศแคนาดา
นางสิ ริ น ทร์ ทิ พ ย์ บุ ญ มี รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและ
วิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มีความร่วมมือการ
วิจัยเกี่ ยวกับประเด็น ลุ่มน้าโขงด้านต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ คณะและมหาวิทยาลั ย ในการนี้ ศูนย์วิจัยสังคม
อนุภาค
/อนุภาค...

๓๗
อนุ ภาคลุ่มน้าโขง ได้ดาเนิน การพัฒ นาเค้าโครงวิจัยกับ University of Alberta ประเทศแคนนาดา University of
Wisconsin ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา, Universidade Federal University do Rio Grande do Sul ประเทศบราซิ ล
และ หน่วยงานสนับสนุนทุนรัฐบาลประเทศแคนนาดา เค้าโครงงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้ความรู้พื้นบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างลุ่มน้าที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่ ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าอะเมซอน
และลุ่มน้าในเขตประเทศแคนาดา ทุนวิจัยดังกล่าวจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถานบันวิชาการนานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ต่อเนื่อง
สามปี
ส านั กงานวิเทศสั ม พั น ธ์ ได้ พิ จารณา (ร่าง) บั น ทึ กข้ อตกลงฯ ซึ่ งมี เนื้ อความส าคั ญ คื อเงื่อนไขการ
ดาเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันผู้มีส่วนร่วมการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น และเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม
และได้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การจากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ อนุ มั ติ ให้ อ ธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ รับ มอบอ านาจลงนามใน
ข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๗ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดาเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin-Madison
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสิ ริ น ทร์ ทิ พ ย์ บุ ญ มี รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและ
วิเทศสั มพัน ธ์ น าเสนอที่ป ระชุม เพื่อพิจารณา ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังสานักงานวิเทศ
สัมพัน ธ์เพื่อดาเนิ น การเรื่อง การลงนามในบัน ทึกข้อตกลงการดาเนินการวิจัย ระหว่าง University of WisconsinMadison ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินโครงการวิจัยร่วมกัน
ภายใต้ หั ว ข้ อ วิ จั ย ชื่ อ “Fish and Fisheries Impacts of Development on Tributary Rivers of the Mekong
River in Thailand” ซึ่งผู้ร่วมโครงการวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการวิจัยทั้งสิ้น จานวน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
หรือประมาณ ๕,๙๙๔,๗๖๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติทุนที่
๒๙.๙๗๓๘ บาทต่อ ๑ ดอลล่ าร์ส หรัฐ ) จาก University of Wisconsin-Madison ผ่ านมูล นิธิ Margaret A. Cargill
Foundation โดยแบ่งจ่าย ๓ งวด ในระยะเวลา ๓ ปีของการดาเนินโครงการ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ซึ่งบันทึก
ข้อตกลงฯ ที่ได้เสนอมาเพื่อพิจารณานี้ เป็นข้อตกลงในการรับทุนจานวน ๒๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อดาเนินโครงการ
ช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีเนื้อความสาคัญคือเงื่อนไขการรับทุนของผู้ได้รับ ทุน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ และเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้อธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจลงนามได้
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ อนุ มั ติ ให้ อ ธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ รับ มอบอ านาจลงนามใน
ข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๔.๔.๘ ขออนุมัติ...

๓๘
๔.๔.๘ ขออนุมัติแก้ไขคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ประกาศ ก.พ.อ. กาหนด และสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุ การด้วยก็ได้ ซึ่งคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ กาหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ นั้ น เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ งผู้ บ ริห าร
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ๑๙๙๙/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗
เรื่ อง แต่ งตั้ งรั ก ษาราชการแทนผู้ ช่ว ยอธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี และคาสั่ งมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี
ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอานาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ อนุ มั ติ แ ก้ ไขค าสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในลาดับที่ ๑๒ ดังนี้
จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ
เป็น รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
๖.๒ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ก าหนดในวั น เสาร์ ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

/เลิกประชุม...

๓๙

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

..……….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม และ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

................................................................
(ศาสตราจารย์พเิ ศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

