๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๑๐. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๓. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๖. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๗. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๒๐. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ…

๒
๒๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด
๒๓. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
๕. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

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 ทราบว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ
๑.๑.๓ การประชุม…

๓
๑.๑.๓ การประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการจัดประชุม
ระหว่า งนายกสภามหาวิทยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย และจากการประชุมได้ สรุปผลการประชุม
เรื่อง ผลสรุปการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจาปี ๒๕๕๗ และแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามตารางด้านล่างนี้
ลาดับ
เรื่อง
๑. - การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒.

- ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุมมอบให้ดาเนินการ
มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
แก้ไขแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้
๑. แก้ไขคาอธิบาย หัวข้อ “คาชี้แจง”
๒. ส่วนที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยทาพันธกิจตาม
ภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยให้เว้นข้อความ ข้อที่ ๑.๔ และ ๑.๕
โดยให้ใส่วงเล็บอธิบายรายละเอียดว่า “ไม่มีการ
ดาเนินงาน”
๓. คาอธิบายหัวข้อระดับความพึงพอใจใน
ความสาเร็จ แก้ไขเป็น “ ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง”
๔. ส่วนที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์
ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ข้อ ๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ ตัดหัวข้อย่อยออก
และเอาส่วนของรายละเอียดมาเขียนรวมกัน
๕. ส่วนที่ ๔ ตัดคาว่า “ครบทั้ง ๑๐ ประเด็น” ออก
๖. จัดทารายงานชี้แจงผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ประเมิน
มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
ดังนี้
- การส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ไม่ควรเกิน ๗ วัน ก่อนการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลาดับ...

๔
ลาดับ
เรื่อง
๓. - การนาเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องแจ้ง
เพื่อทราบ

๔.

๕.

มติที่ประชุมมอบให้ดาเนินการ
มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้นาเสนอ
ระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแทนเจ้าของเรื่อง โดยสรุปย่อเฉพาะ
ใจความสาคัญ
- การทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานสานักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานสภา
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงมอบ
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ในส่วนของรายละเอียดลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน
ในแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามความ
เป็นจริงมากยิ่งขึ้น และให้ดาเนินการจัดทาเป็นรูปเล่ม
- การยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย
และการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดจ้าง ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกสภา
ที่ปรึกษาทางด้านทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการยกเลิกคาสั่ง
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัด
การเงินเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาแนะนาแนวทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินแผนลงทุนและแนว
ทางการหารายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ป ระชุม ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้อ ๕…

๕
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลั ย
หรือข้าราชการที่เกษียณอายุ ราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติตาแหน่งและค่าจ้าง และ ทาสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี
แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี
ฯลฯ
ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพื่อดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ทา
สัญญาจ้างตามวาระการดารงตาแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่
ฯลฯ
ข้อ ๙ หน่ วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
กาหนดให้ห น่วยงานที่ป ระสงค์จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบนั้น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จานวน ๔ ราย มีรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์

ตาแหน่ง
คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์
คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์

๒

รศ.มันทนา สามารถ

๓

รศ.ไชยันต์ รัชชกูล

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

๔

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจ
ธรรม

คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ก.บ.บ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
– ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๒
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ โปรดทราบ ผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
๑.๒.๒ การแต่งตั้ง...

๖
๑.๒.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพิ่มจานวนการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งแบบเต็มเวลา และมา
ศึก ษาระยะสั้ น ทั้ ง นี้ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ มี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ ข้ า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ ๕ ของจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้เริ่ มมีการเตรียมรับ นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเตรียมการรับ
นักศึกษาต่างชาติ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและจัดทาร่า งระเบียบเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาต่างชาติ ระบบ
เทียบโอนหน่วยกิต การเตรียมสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นนานาชาติ การวางระบบเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักศึกษาต่างชาติ และนอกจากนี้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มมีการไปเจรจากับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
เพื่อให้เกิดการดาเนินนโยบายเชิงรุกในด้านการรับนักศึกษาต่างชาติและการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีความเป็นสากลและมีการศึกษาที่เป็นนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ เพื่อมาผลักดันพันธกิจ
ด้านนี้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งวางระบบและกลไก เพื่อ
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดระบบการดูแลนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในด้านวิชาการและชีวิตความ
เป็นอยู่ ประสานงานกับกองบริการการศึกษาเพื่อจัดทาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อ
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งสานักงานการศึกษานานาชาติขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ก ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวอรนุ ช ปวงสุ ข พนั ก งานม หาวิ ท ยาลั ย
ตาแหน่ ง อาจารย์ สั งกัด สาขาวิช าภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิล ปศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ตรวจสอบแล้ว พบว่านางสาวอรนุช ปวงสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยอธิการบดี ตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ รายงาน...

๗
๑.๒.๓ รายงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์”
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุม ตามที่
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ได้รั บ เกีย รติ ให้ เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุด
วาระและมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคั บ จึงทาให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยชุดเดิมหมด
วาระและไม่มีผู้รักษาการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ชะลอการดาเนินงานและขอเลื่อนการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยออกไป ซึ่งตามกาหนดการเดิมเป็นวันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงได้ทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การเตรียมงานไม่ทันการแข่งขันโดยเฉพาะ
เรื่องสนามแข่ง ขัน แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงมีหนังสือยืนยันให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดการแข่งขันตามเดิมซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลกระทบต่อหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมงานหรือร่วมการ
แข่งขันกีฬาในครั้งนี้
และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบกับเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อานวยการสานักพัฒนานักศึกษาที่ดูแลฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลั ยแห่ งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนซึ่งเป็นรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดูแลเรื่องการแข่งขันกีฬามาก่อน ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ และสรุปได้
ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ จะรวมตัวกันมาช่วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเตรียม
งาน โดยทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขันกีฬาตามกาหนดเดิม และเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดประชุมและที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยตามกาหนดการเดิม คือ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ และในการนี้ มหาวิทยาลัยขอให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทีมผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
มาช่วยเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๑๒ ตัดคาว่า “ในอัตราเดิม” ออก

หน้าที่ ๒๓...

๘
หน้าที่ ๒๓ มติที่ประชุม แก้ไข เป็น “เห็นชอบ ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นแบบรายหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาแผนการใช้คนื เงินทุนสารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายแผนและกิ จ การ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๗ มิถุน ายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมอบวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับปรุงตาราง
รายละเอียดแผนการใช้คืนเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยใหม่ โดยให้มีการคืนเงินในระยะเวลาที่สั้นลง พร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวนแผนการคืนเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ และควรมีการคืนเงินยืมจานวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมี รายได้เพิ่มขึ้น และให้นาแผนการใช้คืนเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่
เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
กองแผนงาน ได้แจ้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดาเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยดังกล่ าวข้างต้น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปรับปรุงตารางรายละเอียด
แผนการใช้คืนเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยใหม่ มีรายละเอียดการใช้คืนตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ดังนี้
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ มีแผนการชาระหนี้ปีละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ มีแผนการชาระหนี้ปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๘
มีแผนการชาระหนี้ ๕,๑๒๗,๐๒๒ บาท
ในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (๔ ปี) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทาแผนการใช้คืน ลดลง
เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องสารองเงินไว้จ่ายค่าสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ค่าเขียนแบบ
Master Plan และค่าควบคุมงานปี รวมประมาณ ๖๐,๒๓๒,๔๑๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๑. สมทบค่าก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จานวน ๖,๒๖๒,๕๐๐ บาท
๒. สมทบค่าก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ จานวน ๑๔,๒๒๐,๒๐๐ บาท
๓. สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ ๒ จานวน ๑๓,๙๙๑,๓๐๐ บาท
๔. สมทบค่าก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารศูนย์จัดการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จานวน
๒๔,๒๓๙,๒๐๐ บาท
๕. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ จานวน ๑,๕๑๙,๒๑๐ บาท

ตารางสรุป...

๙
ตารางสรุปการปรับแผนการใช้คืนเงินยืมทุนสารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ

แผนการผ่อนชาระ (เดิม)
เงินยืมครั้งที่ ๑-๕

เงินยืมครั้งที่ ๖

รวม

แผนการผ่อนชาระ
(ใหม่)
เงินยืมครั้งที่ ๑-๖

จานวนเงิน
ที่ชาระหนี้

จานวนเงินที่
ชาระหนี้สะสม

รวมเงินยืม

๔๐,๖๕๗,๖๐๐.๐๐

๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐

๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๐๐

๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๐๐

ปี ๒๕๕๔

๓๓,๘๓๐.๘๓

-

๓๓,๘๓๐.๘๓

๓๓,๘๓๐.๘๓

๓๓,๘๓๐.๘๓

๓๓,๘๓๐.๘๓

ปี ๒๕๕๕

-

-

-

-

-

๓๓,๘๓๐.๘๓

ปี ๒๕๕๖

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๓๓,๘๓๐.๘๓

ปี ๒๕๕๗

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๙๒๑,๗๔๗.๐๐

๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐

๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐

๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐

๗,๙๕๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๕๘

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๕๙

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๓,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๐

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๗,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๑

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๒๑,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๒

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๒๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๓

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๓๐,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๔

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๓๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๕

๘,๖๒๓,๗๗๐.๐๐

-

๘,๖๒๓,๗๗๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๔๐,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๖

-

๒,๗๕๓,๒๕๓.๐๐

๒,๗๕๓,๒๕๓.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๔๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

ปี ๒๕๖๘

-

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๑๒๗,๐๒๒.๐๐

-

๕๕,๓๓๒,๕๙๙.๘๓

รวมทั้งสิ้น

๔๐,๖๕๗,๖๐๐.๘๓

๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐

๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๘๓

๕๕,๓๓๒,๕๙๙.๘๓

๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยืมเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ นจานวน
๕๕,๓๓๒,๖๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และชาระคืนเงินยืมแล้วรวมทั้งสิ้น
จานวน ๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) และมีหนี้คงเหลือ
รวมจานวน ๔๖,๑๒๗,๐๒๒ บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๗/๑๐๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา อนุมัติแผนการใช้คืนเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๓.๒ การจัดเก็บ...

๑๐
๓.๒ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย
ในหลักสูตรใหม่ ๔ หลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายแผนและกิ จ การ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เก็บอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น แบบรายหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เคยปฏิ บั ติ ม าก่ อ น
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไปนั้น แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่มีอัตราค่า ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบรายหน่วยกิตของหลักสูตรใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔ หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และชีวเวชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ งได้ จั ด เก็ บ อัต ราค่ าธรรมเนีย มการศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษาของหลั ก สู ตรใหม่ ทั้ ง
๔ หลักสูตร ตามประกาศรับสมัครในอัตราทีม่ หาวิทยาลัยประกาศไว้แล้ว ดังนั้น งานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่าย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๔ หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย
และชีวเวชศาสตร์ ตามประกาศรับสมัครที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามประกาศรับสมัครที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจ การสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ กองแผนงานได้เสนอวาระแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีประเด็น
พิจารณา ๒ ประเด็นดังนี้
๑. พิจารณาการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุม...

๑๑
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมดังกล่าวข้างต้น มีมติพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบทั้ง ๒ ประเด็น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับประเด็นการขอใช้เงินคงเหลื อสะสมของหน่ว ยงาน
เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ปรับปรุงประมาณการ
รายจ่ายภายใต้กรอบประมาณการรายรับ และหากหน่วยงานมีความจาเป็นต้องใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน
เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่ม จากประมาณการรายรับที่กองแผนงานแจ้ง
ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ทบทวนการนาเงินคงเหลือสะสมของหน่วยงานมาใช้ เนื่องจากมีคณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน ขอใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อภารกิจงานประจา เช่น การสมทบค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ตั้งเงินสารองจ่าย
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ช าระค่ า สาธารณู ป โภค เป็ น ต้ น ซึ่ ง การขอใช้ เ งิ น คงเหลื อ สะสมของหน่ ว ยงาน
ควรขอใช้เพื่อภารกิจที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หรือเป็นโครงการ/กิจรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างเพื่อมาดาเนินการได้ เช่น การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การซ่อมแซม/การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ หรือเพื่อชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
ดังนั้น กองแผนงานได้แจ้งไปยังคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะขอใช้เงินคงเหลือสะสม
เพื่ อ ตั้ ง ประมาณการรายจ่ า ยในแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และแจ้งกองแผนงานเพื่อสรุปนาเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะ/วิทยาลัย/สานัก/หน่วยงาน ได้ เสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่ว ยงานมาเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ บาท บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๙๗)
 เงินรายได้ จานวน ๗๔๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๐๓) โดยจาแนกเป็น
๑. ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔๘๔,๘๓๘,๙๐๐ บาท
๒. ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดาเนินงาน เงินสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก จานวน ๒๓๐,๑๙๑,๑๐๐ บาท
๓. เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จานวน ๒๕,๐๘๔,๗๐๐ บาท
แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๙๗)
 เงินรายได้ จานวน ๗๔๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๐๓)
จากแผนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับ
ภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน…

๑๒
คณะ/วิทยาลัย /หน่วยงาน ได้ทบทวนการขอใช้เงินคงเหลื อสะสมของหน่วยงานเพื่อตั้งประมาณการ
รายจ่ายในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานอธิการบดี และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียดตามรายงานสรุปดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์) รวมจานวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท คณะวิทยาศาสตร์มีเงินคงเหลือสะสม ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓๔,๙๔๓,๗๕๖.๖๗ บาท และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าไฟฟ้าอาคารเรียนรวมค้างจ่าย จานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินรายได้คงเหลือ
สะสม) รวมจานวน ๓,๙๑๙,๓๐๐ บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเงิ นคงเหลือสะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๑๗,๖๕๖,๕๑๙.๔๔ บาท และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อ การปรั บ ปรุ งศู น ย์ บ ริ การวิช าการ (ศูน ย์บ ริก ารวิช าการวิ เคราะห์ น้า ศู นย์ บริ การวิ ช าการ
ทดสอบน้า และศูนย์บ ริการวิชาการวิทยุกระจายเสี ยง) และเตรียมวัส ดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์รองรับการบริการ
วิชาการในอนาคต จานวน ๔๔๐,๖๐๐ บาท
- เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการสนั บ สนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ค้ น คว้ า อิ ส ระ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เนื่ องจากเป็ น เงิ น ค่าธรรมเนี ย มการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และยังไม่ได้เบิกจ่าย
ตามสิทธิ์ของนั กศึกษา และเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๘๗๘,๗๐๐ บาท
- เพื่อใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการผลิตหนังสือ/ตารา/สื่อการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ข้อ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ (ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก) โดยใช้งบประมาณจานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะศิลปศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินรายได้คงเหลือ
สะสม) จ านวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท คณะศิ ล ปศาสตร์ มี เ งิ น รายได้ ค งเหลื อ สะสมอยู่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมจานวน ๑๑,๒๘๙,๖๒๖.๗๑ บาท และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อปรับปรุงโรงละครคณะศิลปศาสตร์ (LA) ที่มีปัญหาหลังคารั่วซึม เวลาฝนตกน้าฝนสาดเข้า
และท่วมขัง ทาให้พื้นโรงละครและครุภัณฑ์หลายอย่างเสียหาย อีกทั้งโรงละครใช้งานอย่างต่อเนื่องทาให้มีความชารุด
เสียหาย ต้องเปลี่ยนครุภัณฑ์ภายในหลายอย่าง เช่น จอฉาย ไฟส่องสว่าง ม่าน พื้นเวที ฯลฯ โดยใช้งบประมาณจานวน
๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อปรับปรุงอาคารสถาบันภาษา (ILC) ที่มีอายุการใช้งานนาน ต้องปรับปรุง ซ่อมบารุงเพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณจานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อก่อสร้าง…

๑๓
- เพื่อก่อสร้างลานกิจกรรมสาหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยใช้งบประมาณจานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อก่อสร้างลานจอดรถยนต์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งมีพื้นที่รักษาบารุง (ล้างรถ เก็บอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง) โดยใช้งบประมาณจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณ
จานวน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อปรับปรุงห้องประชุมดอกจาน ๔ ซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ของคณะ พรมในห้องประชุมมี
อายุการใช้งานนานมาก ทาให้มีกลิ่นเหม็นอับ และยังมีปัญหามูลนกพิราบ ทาให้เป็นแหล่งเชื้อโรค ต้องรื้อและทาใหม่
ทั้งห้อง โดยใช้งบประมาณจานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
- ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชารุด (ยังไม่ครบตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์) และ
ครุภัณฑ์ใหม่ที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมในกรณีปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการทางาน เช่น การย้ายห้องกิจการ
นักศึกษาไปที่ตึก ILC เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษาติดต่อประสานงาน โดยใช้งบประมาณจานวน ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท
๔. คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินกองทุนส่งเสริม
การผลิ ตบั ณฑิตคณะเภสั ช ศาสตร์ ) จ านวน ๒,๕๓๑,๗๐๐ บาท คณะเภสั ช ศาสตร์มีเงินคงเหลื อสะสม ณ วันที่
๓๑ ธัน วาคม ๒๕๕๗ รวมจ านวน ๖๙,๖๓๘,๕๒๓.๒๗ บาท และเงิ นรายได้จากการบริจาคเหลื อจ่าย จานวน
๗๓๑,๗๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อก่อสร้างลานกิจกรรมสาหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาหรับรองรับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตามเกณฑ์วิชาชี พสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้เงินเหลือจ่ายสะสม แต่คณะฯ ได้
ชะลอการดาเนิน งานเนื่องจากเสนอขอรั บการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ดังนั้น จึงยกมาดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณจานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อรองรับการดาเนินงานโครงการกาจัดขยะของเสียอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการ
สอนและการวิจัย ซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ดาเนินการในปี ๒๕๕๘ โดยใช้เงินเหลือจ่ายสะสม แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมา
ขยะอั น ตรายยั งมี ป ริ ม าณไม่ มากพอที่ จ ะก าจั ด จึ งเลื่ อนมาดาเนิ นการในปี ๒๕๕๙ โดยใช้ ง บประมาณจ านวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อรองรับการตกแต่งภายในและภายนอก ตลอดจนตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งเลื่อนระยะเวลาการดาเนินงานจากปีงบประมาณ
๒๕๕๘ มาดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบรูปงานตกแต่งต่างๆ เนื่องจากเป็น
งานละเอียดอ่อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน โดยใช้งบประมาณ จานวน ๗๓๑,๗๐๐ บาท
๕. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้คงเหลือ
สะสม จ านวน ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ณ วั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๘ มี เ งิ น คงเหลื อ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อการออกแบบ...

๑๔
- เพื่อการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. สานักงานอธิการบดี : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ตั้งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีเงินคงเหลือ
จานวน ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อเป็นทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณ
จานวน ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท
๗. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่
มหาวิทยาลัย จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีเงินคงเหลือ ๑๗,๒๔๑,๔๒๒.๖๖ บาท
มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจาอาคาร รายการอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)
เพื่อรองรับการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีส รุ ปงบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
คณะ/หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาเขตมุกดาหาร
สานักงานอธิการบดี*
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สานักวิทยบริการ

จานวนงบประมาณ (บาท)
๔๖,๓๓๗,๕๐๐
๓๖,๘๑๗,๖๐๐
๒๓,๕๙๘,๖๐๐
๗๘,๒๑๑,๒๐๐
๓๙,๒๒๐,๗๐๐
๒๙,๕๑๐,๙๐๐
๖๕,๖๐๕,๑๐๐
๗๕,๒๖๓,๗๐๐
๑๑,๔๕๕,๒๐๐
๖๑,๕๗๙,๙๐๐
๒๐๐,๕๙๔,๑๐๐
๔,๗๓๙,๔๐๐
๘๖๑,๔๐๗,๙๐๐
๓๐,๓๓๓,๐๐๐
๒๙,๗๗๒,๐๐๐
๒๑,๗๕๐,๑๐๐

ร้อยละ
๒.๘๒
๒.๒๔
๑.๔๔
๔.๗๖
๒.๓๙
๑.๘๐
๓.๙๙
๔.๕๘
๐.๗๐
๓.๗๕
๑๒.๒๐
๐.๒๙
๕๒.๔๑
๑.๘๕
๑.๘๑
๑.๓๒
คณะ/หน่วยงาน...

๑๕
คณะ/หน่วยงาน
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น

จานวนงบประมาณ (บาท)
๑๓,๐๓๗,๐๐๐
๑๔,๔๓๖,๔๐๐
๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐

ร้อยละ
๐.๗๙
๐.๘๘
๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ * รวมงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ของทั้งมหาวิทยาลัย ไว้ที่สานักงานอธิการบดี
สรุ ป งบประมาณแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย ได้ดังนี้
ประเภทงบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

จานวนงบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

๖๘๗,๖๖๔,๘๐๐
๓๙๙,๒๑๘,๘๐๐
๒๖๖,๕๕๘,๔๐๐
๒๙๐,๒๒๘,๓๐๐
๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐

๔๑.๘๔
๒๔.๒๙
๑๖.๒๒
๑๗.๖๖
๑๐๐.๐๐

สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จาแนกตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ ๒ : การพัฒนาอาจารย์
กลยุทธ์ที่ ๓: การวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๔: การบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๕: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๗ : การพัฒนาบุคลากร
รวม

จานวนงบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

๑,๐๗๙,๕๔๔,๖๐๐
๒๘,๙๕๐,๔๐๐
๕๗,๑๐๐,๐๐๐
๑๖๓,๘๒๑,๖๐๐
๙,๖๕๑,๔๐๐
๒๙๓,๑๖๗,๒๐๐
๑๑,๔๓๕,๕๐๐
๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐

๖๕.๖๘
๑.๗๖
๓.๔๗
๙.๙๗
๐.๕๙
๑๗.๘๔
๐.๗๐
๑๐๐.๐๐

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. พิจารณา…

๑๖
๒. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

อนุมัติทั้ง ๒ ประเด็น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ
มโนรมย์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่า ในกรณี
ที่วาระการดารงตาแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ” และดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มี
ความเหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
…………………………………………………………………………………..…………………...
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน
เป็นกรรมการ
....................................................................................................................
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒ คน
เป็นกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………..…………………………………………………
๔) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุม...

๑๗
มติที่ประชุม
อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
อธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
๔.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์ ไชยันต์ รัชชกูล จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งตามข้อ ๑๐ ในข้อบังคับมหาวิท ยาลัย
อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย การบริห ารและการดาเนินงานของส่ว นงานภายในที่มีส ถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔
กาหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณบดีส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย” ดังนั้น การสรรหา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จึงต้องดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามข้อ ๕ ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และ
ผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่า ในกรณีที่วาระการดารงตาแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ” และด าเนิ น การ
ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสรรหาตามข้ อ ๘ แล้ ว เสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ชื่ อ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
…………………………………………………………………………………..…………………...
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน
เป็นกรรมการ
....................................................................................................................
๓) กรรมการ…

๑๘
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒ คน
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………
๔) ประธานสภาอาจารย์

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
อธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๔. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
๔.๒.๓ การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าเสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณา ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ตาแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๒) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย
(เช่น การจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง)
๓) ให้คาปรึกษา…

๑๙
๓) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลั ย ในกรณีเป็ นเรื่ องที่มีทุนทรั พย์สู งเกินกว่าสิบล้ านบาท หรือกรณีอื่นใดที่ส ภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจาเป็นต้องให้คาปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย
(๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
(๖) อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๗) ตารางการปฏิบัติงาน โดยสังเขป
(๑) มาปฏิบัติงาน ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๔ - ๖ วัน
(๒) มาให้ ความเห็ น เกี่ย วกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ในเรื่องที่
สภามหาวิทยาลัยขอคาปรึกษา
(๓) มาร่วมประชุมให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
(๔) ให้ คาปรึ กษาทางโทรศัพ ท์แ ละไปรษณีย์อิเล็ ก โทรนิกส์ แก่ นายกสภามหาวิทยาลั ยและ
อธิ ก ารบดี ปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เช่ น ตรวจร่ า งกฎหมาย (ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ)
ตรวจร่างสัญญา ตรวจสานวนต่างๆ จัดทาเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงานที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถกากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น
การทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดทา
คาสั่งทางปกครอง และการดาเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ โดยมี ภ าระงานระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และอั ต ราค่ า ตอบแทน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
จึ ง เสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลั ย เพื่อ พิจารณา อนุมัติ แต่ง ตั้ง ให้ นายโกเมท ทองภิญโญชั ย
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๔ ขออนุมัติ...

๒๐
๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ (ครั้ ง ที่ ๑๐) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
จานวน ๖๒ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๗ คน
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา โดยคณะและผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแล้ว
ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๕๕ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชวี ภาพ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๑๘ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๔ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๔ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๕ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๒ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จานวน ๔ คน
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จานวน ๒ คน
๕. คณะบริหารศาสตร์…

๒๑
๕. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๔
ระดับปริญญาเอก จานวน ๗ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชวี ภาพ
จานวน ๑
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๑
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑
๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๓ คน

คน

คน
คน

คน

คน

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จานวน ๖๒ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๕๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๗ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เนื่องจากการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการรายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา…

๒๒
สู่รายวิชาไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ทาให้กระทบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ดังนั้น
จึงขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ
รายวิชา สามารถวัดประเมินผลได้จริง และสามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๔๕ รายวิชา หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ต รวจสอบตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่มีข้อแก้ไข
ทั้งนี้ โครงสร้างและรายละเอียดอื่นในหลั กสู ตร เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลั กสู ตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการ
กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชาหลักสูตร จานวนทั้งสิ้น ๑ หลักสูตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๒ การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
จานวน ๑ วิชา คือ ๑๒๐๕ ๔๓๔ เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology)
๓(๒-๓-๔)
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน ๑ วิชา
คือ วิชา ๑๒๐๕ ๔๓๔ เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology) ๓(๒-๓-๔)
เนื่องจากในปัจจุบัน เบเกอรีเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยม และช่วยสร้างให้นักศึกษามีความรู้ทาง
ทฤษฎี และความสามารถในทางปฏิบั ติเกี่ยวกับเบเกอรี รวมถึงการจัดการด้านธุรกิจเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยส่ งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ การทางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เบเกอรีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สนใจ
เรื่องดังกล่าว รายวิชานี้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลั กสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

จึงเสนอ...

๒๓
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ และ
บรรจุลงในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะควรนามารวมกันเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยง และเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๓ การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑ วิชา คือ
๑๒๐๓ ๔๔๔ การผลิตแพะและแกะ ๓(๒-๓-๔)
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
เลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ จานวน ๑ วิชา คือ วิชา ๑๒๐๓ ๔๔๔ การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep
Production) ๓(๒-๓-๔)
ปัจจุบันการผลิตแพะและแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากแพะและแกะเป็นสัตว์ที่
เลี้ ย งง่ า ย ให้ ผ ลผลิ ต ได้ ทั้ ง เนื้ อ นม หนั ง และขน ใช้ พื้ น ที่ เ ลี้ ย งน้ อ ย กิ น อาหารได้ ห ลายประเภท ทนทานต่ อ
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ให้ลู กเร็ วเนื่องจากใช้ระยะเวลาอุ้มท้องเพียง ๕ เดือน อัตราการเกิดลู กแฝดสู ง ทาให้
สามารถเพิ่มจานวนได้รวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้ทาให้แพะได้เปรียบสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น เช่น โค – กระบือ ที่ผ่านมา
พื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะหนาแน่นจะอยู่ในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันการขยายตัวของจานวนแพะระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ มีประมาณร้อยละ ๑๔๐ นอกจากนี้รูปแบบการเลี้ยงได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเป็น
การเลี้ยงเพื่อการค้ามากขึ้น แต่จานวนแพะก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งสังเกตได้จากราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแกะก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงแพะแต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จึงกล่าวได้ว่า การเลี้ยงแพะและ
แกะเป็นการผลิตปศุสัตว์ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนั้น ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการผลิตแพะและแกะจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญ และ
เป็ น ประโยชน์ ต่อการพัฒนาอาชีพเลี้ ย งแพะและแกะต่อไป รายวิช านี้จะเปิดการเรียนการสอนใน ภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จึงเสนอ...

๒๔
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ และบรรจุ
ลงในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก สาขาวิ ช าเอกสั ต วศาสตร์ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑ รายวิชา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาและจานวนหน่วยกิต เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑) ขอปรับคาอธิบายรายวิชาและจานวนหน่วยกิต เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) เงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นครบตามเกณฑ์ ก ารได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี แต่ มี อุ ป สรรคไม่ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ จนส าเร็ จ ได้ ป ริ ญ ญา
แพทยศาสตรบัณฑิต สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาหรับปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุมให้กลับไปทบทวน
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาและเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาแล้วในเสนอใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ได้เห็นชอบการปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาและจานวนหน่วยกิต และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ค งเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาเดิ มไว้ แ ละเห็ น ชอบการเพิ่ ม เงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษา เริ่ ม ใช้
ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ได้ ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การนี้ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและจานวนหน่วยกิต เงื่อนไขการ
สาเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
และจานวนหน่วยกิต เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๓.๕ การปรับปรุง...

๒๕
๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
จานวน ๕ หลักสูตร
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแล้ว เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าไม่สามารถวัดประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ได้ตามที่กาหนด จึงขอปรับแผน
ที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา และปรับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จากเดิม เพื่อให้หลักสูตร
และรายวิช าจั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนให้ เหมาะสม สามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้ และสอดคล้ องกับ
ภาพรวมของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อลดความซ้าซ้อนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะให้ แก้ไขเหตุผลและสาระในการปรับปรุงให้ เหมาะสม และหลั กสู ตรได้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองฯ แล้ ว เห็ น สมควรน าเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้ ง สิ้ น ๕ หลั ก สู ต ร เริ่ ม ใช้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การนี้ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จานวน ๕ หลักสูตร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แสดงการ
กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓.๖ การปรับปรุง...

๒๖
๔.๓.๖ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่ อพิจ ารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับลดจานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators) ที่ระบุใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร จากเดิม ๑๔ ตัวบ่งชี้ ปรับลดเหลือ ๑๒ ตัวบ่งชี้ เนื่องจากตัว
บ่งชี้มีความซ้าซ้อนกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ และให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เริ่ ม ใช้ ภ าคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไป ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รได้ ผ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเหตุผลและสาระในการปรับปรุงให้เหมาะสม และ
หลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว
สานักงานพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร
การนี้ จึ ง เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร : การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึง เสนอที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา ให้ความเห็ นชอบการปรับปรุง ตัวบ่งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการสร้างทัศนคติให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
เรื่ องการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ (TQF) และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยโดยตรงที่ต้องดาเนินการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดไว้
๒. แก้ไขประเด็นการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนเป็น “เห็นชอบ”
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔…

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดเกณฑ์
การเทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาอย่างเดียว (ไม่ให้เทียบรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่า
ระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็น การให้โ อกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่มีความ
ประสงค์จะเทียบโอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงได้เสนอหลักเกณฑ์
การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วั นที่ ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๕๘
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ ชะลอการจัดทา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิต
วิทยานิ พนธ์ ทั้ง นี้ ใ ห้ เ สนอขอแก้ ไขข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ย ฯ ว่าด้ ว ยการศึ กษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕
และได้ เ สนอหลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอน ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมติเห็นชอบ มอบสานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม (ในข้อที่ ๒๒.๑ ข้อ ๒๒.๒ และ ข้อ ๒๒.๕) และนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยจากที่ส านักงานบริ หารบั ณฑิตศึกษา ได้สื บค้นและสอบถามข้อมูล หลักเกณฑ์การเทียบโอน
วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สรุปดังนี้
มหาวิทยาลัย
การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
อ้างอิงจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เทียบโอนเฉพาะหลักสูตรวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เทียบโอนได้ ๑ ใน ๓
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ เ ที ย บโอนเฉพาะนั ก ศึ ก ษาเก่ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
นเรศวร ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เทียบโอนหน่วยกิต
ได้ไม่เกิน ๑ใน ๓ ของหลักสูตรที่รับโอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ เ ที ย บโอนเฉพาะหลั ก สู ต รวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ เ กิ น ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสู ตร ที่เรียนมาแล้วไม่
เกิน ๕ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
ในการนี้...

๒๘
ในการนี้ ตามที่ส านั กงานบริห ารบัณฑิตศึกษา ขอเสนอหลั กเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเทียบโอน
รายวิชาหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยรายละเอียดขอเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปได้ดังนี้
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต (เดิม)
ขอเสนอแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
๒๒.๑ นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจาก ๒๒.๑ (แก้ไขเป็น) นักศึกษาสามารถขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่ง
รายวิชาและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงานคณะกรรมการ
อุบลราชธานีหรือสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่ง
ข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรองในรายวิชาที่ได้รับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงาน
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การ
มาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
รับรองในรายวิชาที่ได้รับคะแนน B ขึ้นไป หรือ
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว ไม่เกิน ๖ ปี
ประจาคณะ
นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะ (แก้ไขจาก “ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน ๕ ปี” เป็น ๖ ปี)
๒๒.๒ จานวนหน่วยกิตที่จะขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
๒๒.๒ (แก้ไขเป็น) จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนที่จะ
จานวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอนและต้องใช้เวลา
ขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วย
การศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒ ภาค
กิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน โดยต้องใช้เวลา
การศึกษาปกติ
การศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒
ภาคการศึกษาปกติ และต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเรียน หรือวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้า
อิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต (แก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗ )
๒๒.๓ หน่วยกิตที่โอนจะไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๒.๓ - ๒๒.๔ (คงเดิม)
๒๒.๔ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้า ๒๒.๕ (เพิ่มเติม) นักศึกษาที่เคยศึกษาใน
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเทียบโอนหน่วย
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อย กิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยให้ผ่านการ
ละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
๒๒.๕ -(เดิมไม่มี)จึงเสนอ...

๒๙
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เห็นชอบการแก้ไข้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒.๕ (เพิ่มเติม) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นกว้าอิสระ โดยให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
โดยนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในครั้งแรกไม่เกิน ๕ ปี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การแก้ไข้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ และ
มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ....
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ต รี เ นตร สาระพงษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่องพิจาณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้วยวินัย
นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. .... ซึ่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ น ายโกเมท ทองภิ ญ โญชั ย ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัยพิจาณาตรวจสอบ อีกครั้งก่อนนาเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และมอบหมายสานักงาน
พัฒนานักศึกษา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคาผิดคาถูกใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. .... ความละเอียดทราบแล้วนั้น
การนี้ งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้พิจารณารายละเอียด
ส าคั ญ ในร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ อี ก ครั้ ง โดยได้ มี ก ารแก้ ไ ขรายละเอี ย ดและได้ เ สนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
รายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... แล้วนั้น ซึ่งได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในรายละเอียดสาคัญของร่างฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มี ความสาคัญ กล่าวคือในส่วนของอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ในการตีความร่างข้อบังคับดังกล่าว ในข้อ ๖ วรรคสอง และในส่วนของระยะเวลาการสอบสวนการขยายระยะเวลา
การสอบสวน รวมถึงเหตุจาเป็นในการขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในข้อ ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ กอปรกับสานักงานพัฒนานักศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติมในถ้อย
คาผิดถูกเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....
เข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ใน
โอกาสต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....
ที่ประชุม...

๓๐
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หน้ า ๒ ข้อ ๘ (๑) วรรค ๒ บรรทั ดที่ ๒ เพิ่ ม ค าว่า ก่ อ ให้ เ กิ ดความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
แก่มหาวิทยาลัย
๒. หน้า ๓ (๒) บรรทัดที่ ๓ ตัดคาว่า “อย่างร้ายแรง” ออก
๓. หน้า ๓ หมวด ๒ โทษทางวินัย ข้อ ๙ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน แก้ไขเป็น ๖ สถาน คือ ๒ สถาน
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และ ๔ สถาน เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
๔. หน้ า ๓ หมวด ๒ โทษทางวิ นั ย ข้ อ ๙ (ข) (๑) แก้ ไ ขเป็ น “คุ ม ประพฤติ อ ย่ า งเข้ ม งวด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
๕. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาวิธีการเขียนเรื่องหลักเกณฑ์หรือตัวอย่าง ของการกระทาความผิดที่
จะถูกลงโทษวินัยแบบร้ายแรง และแบบไม่ร้ายแรง โดยเขียนระบุให้ชัดเจน ในหมวด ๒ โทษทางวินัย ข้อ ๙
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย
นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. .... และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป และทั้งนี้เมื่อดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ วจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย
ที่ปรึ กษาด้ า นกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ ง ก่อนส่งให้น ายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๓ การขอเสนอเข้าเป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุม ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ มีก ารด าเนิ น การร่ ว มกับ ศูน ย์แ พทยศาสตรศึ กษา โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิป ระสงค์ และ
ศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ กระทรวงสาธารณสุ ข ในการผลิ ตบัณฑิตแพทย์เพิ่มผ่ านทาง
โครงการผลิ ตแพทย์ เพิ่ มแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการร่ว มกันของทั้งสองกระทรวงที่เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้งสองแห่งรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ขณะนี้ ท างกลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตรศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (กสพท.) ในฐานะตั ว แทนของ
คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งของประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
ร่วมกับสานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ในฐานะตัวแทนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ทุกแห่งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดาเนินการเพื่อวางแผนในการของบประมาณและดาเนิน
โครงการดังกล่าวในช่วงต่อไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องหลักจากโครงการปัจจุบันจะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทาง กสพท. และ สบพช. มีความเห็นร่วมกันว่าในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มช่วงต่อไป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จากเดิมที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๔ – ๖...

๓๑
ชั้นปีที่ ๔ – ๖ ชั้นปีละ ๔๘ คน โดยเป็นนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน
๓๒ คน และนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๑๖ คน ให้มีการจัดการเรียนการ
สอนและรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ากคณะแพทยศาสตร์ เ พี ย งสถาบั น ใดสถาบั น หนึ่ ง ระหว่ า ง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทาง สบพช.
ได้ประสานมาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้คาตอบภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘
ด้ว ยเหตุ ดั งกล่ า วทางวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และศู น ย์ แพทยศาสตรศึ ก ษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้มีการประชุมกันเพื่อกาหนดกรอบการทางานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน และ
เพื่อให้ประเด็นการทางานของทั้งสองหน่วยงานมีความเข้าใจและเป็นเอกภาพมากขึ้น ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ จึ งได้มีการขอเสนอขอเข้าเป็น
ตัวแทนเพิ่มในส่วนของกรรมการสรรหาคณบดีของวิทยาลัยฯ
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาการขอเสนอเข้าเป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และ ผู้ อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรณีเฉพาะสาหรับวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ มี การจั ดการเรี ย นการสอนร่ ว มกับ หน่ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให้ ก รรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมามี ส่ ว นร่ ว มในการสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และเมื่ อ
มหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรียบร้อย
แล้ว จัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
๒. มอบมหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ และ
ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องคณบดี ตามมาตรา ๒๕ ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย
๓. เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการจัด ประชุม โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันกับ
ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕...

๓๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๖.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๖.๓ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๘ ก าหนดในวั น เสาร์ ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

………………………………………………………
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

