
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ 

 เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ ชั้น ๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร 

----------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสุทธินันท์    ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข โดยตําแหน่ง 
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 นายนิกร วีสเพ็ญ โดยตําแหน่ง 
๑๑. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร โดยตําแหน่ง 
๑๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ผู้บริหาร 
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล ผู้บริหาร 
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ผู้บริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย์วินิจ พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   คณาจารย์ประจํา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   คณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายพิสิทธ์ิ   กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   คณาจารย์ประจํา 
 

/๑๘ นายชัช ... 

  ๑ 



 

๑๘. นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   คณาจารย์ประจํา 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ สภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร

มนุษย์ 
๓. นายสุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้จัดการสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี 
๕. นางนลินี ธนสันติ ผู้อํานวยการกองกลาง 
๖. นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ รักษาการหัวหน้าโครงการจัดต้ังสภา

มหาวิทยาลัย 
 
   
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑    ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑.๑  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ มีกรรมการลาประชุมจํานวน ๓  ท่าน คือ  
ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ และ ศาสตราจารย์กนก 
วงศ์ตระหง่าน 
 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

       /๑.๑.๒  การจัดอบรมโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ … 

  ๒ 



 

  ๑.๑.๒  การจัดอบรมโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องการขอเชิญอบรมโดยสถาบันคลังสมอง 

แห่งชาติ จํานวน  ๒ หลักสูตร  คือ การเชิญประชุมเพื่อร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา กําหนดระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ ในหัวข้อ มหาวิทยาลัยบนเวทีโลก ในหัวข้อการปฏิรูประบบอุดมศึกษาบทเรียนจากเดนมาร์ก 
และการปฏิรูประบบวิจัยจากเดนมาร์กสู่การวิจัยของไทย  ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ กําหนดจัดที่ 
โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ก็สามารถเข้า
ร่วมการอบรมโดยแจ้งที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดําเนินการต่อไป 
 
    มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 ๑.๑.๓  การให้นิยามมติของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ  
   ประธานแจ้งที่ประชุม ว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๓ ได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยกร่างความหมาย
ของคําต่างๆที่ใช้ในการเขียนมติที่ประชุม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง 
  นางอรวรรณ  ชยางกูร ได้นําเสนอความหมายของคําต่างๆที่ใช้ในการเขียนมติที่ประชุม ดังนี้  
  “อนุมัติในหลักการ” หมายความว่า ให้ความยินยอมเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทาง แนวคิดใน
เรื่องนั้น โดยจะต้องพิจารณาในรายละเอียด ก่อนที่จะอนุมัติขั้นสุดท้ายในภายหลัง 
  “อนุมัติ”           หมายความว่า ให้ความยินยอมให้กระทําการในเรื่องนั้น 
  “เห็นชอบ”        หมายความว่า ให้การรับรอง ยินยอม เกี่ยวกับแนวทาง แนวคิด หรือการ
กระทําซึ่งเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วว่าตามระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ต้องขออนุมัติ แต่เป็นการขอความยินยอม
ตามแบบของทางราชการที่ปฏิบัติต่อกันมา 
 
   มติที่ประชุม    ๑) เห็นชอบตามที่เสนอ  
          ๒) ให้เพิ่มคําว่า “อนุมัติโดยมีเงื่อนไข” เพื่อใช้ในความหมายกรณี
อนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้ต้องไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงจะ
ดําเนินการต่อไปได้ 
       ๓ )  ให้ กํ าหนดวิธี การ เขียนมติ ในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   - รับทราบ (หมายถึง รับทราบทั้งหมด) 
- รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ 

    (เพื่อให้มีความชัดเจน)  
      /เรื่องรับรองรายงาน … 

  ๓ 



 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี       
                                         การแก้ไข 

     - รับรองรายงานการประชุมโดยมีการ  
                                                  แก้ไข (ข้อความที่แก้ไข......)  
 เรื่องสืบเนื่อง(เพื่อพิจารณา)   - อนุมัติโดยมีเงื่อนไข 
     - ไม่อนุมัติ 

เรื่องเพื่อพิจารณา(เชิงนโยบาย) - อนุมัติ 
- อนุมัติโดยมีเงื่อนไข 
- ไม่อนุมัติ 

 ๔)  การแจ้งเวียนมติที่ประชุมที่ต้องนําไปปฏิบัติเร่งด่วน นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะสรุปในที่ประชุมและขอรับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการนําแจ้ง
ผู้เก่ียวข้องและปฏิบัติได้ทันที ส่วนกรณีไม่เร่งด่วน ให้ฝ่ายเลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
คณะกรรมการเพื่อรับรองภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและมติจะต้องผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
 

๑.๑.๔  การแจ้งเวียนเพื่อขอมติทบทวนกรณีการสําเร็จการศึกษาของ  พลโทยุทธนา  
หาระบุตร 

   ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบมติการแจ้งเวียนการขอทบทวนกรณี
การสําเร็จการศึกษาของ พลโทยุทธนา หาระบุตร เนื่องด้วยประธานได้รับจดหมายจากบุคคลดังกล่าว ดังนั้น
จึงได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนเพื่อขอมติที่ประชุมว่าสมควรได้รับอนุมัติให้
เข้ารับปริญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นกรณีพิเศษหรือไม่ โดยมติส่วนใหญ่ไม่อนุมัติและได้แจ้งให้ พล
โทยุทธนา หาระบุตร รับทราบด้วยแล้ว  

 

 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

  ๑.๑.๕  แนะนําคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา  
 ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ ท่าน ดังนี้ 
  ๑)  รองศาสตราจารย์วินิจ  พรมอารักษ์       คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา คณะเภสัชศาสตร์ 
  ๓)  นายพิสิทธ์ิ              กอบบุญ   คณะศิลปศาสตร์ 
  ๔)  นายชัช                  วงศ์สิงห์   คณะนิติศาสตร์  

  

  มติที่ประชุม     รับทราบ  
         /๑.๑.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

  ๔ 



 

  ๑.๑.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระ 

ดังนั้นจะต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อ 

พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ที่หมดวาระลงและที่ประชุมพิจารณาเสนอ ดังนี้ 
   ๑)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๒ ท่าน 
    (๑) ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์        ประธาน 
    (๒) ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์    วุฒิเมธี     กรรมการ 

  ๒)  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
(๑ ) รองศาสตราจารย์วินิช   พรมอารักษ์   คณะวิทยาศาสตร์  

   สําหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ ท่าน เห็นชอบให้
ประธานเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งต้ัง 
  

    มติที่ประชุม    เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป  

 

๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                     ๑.๒.๑  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งต้ัง 
นายจอมจิน  จันทรสกุล ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

            ๑.๒.๒  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
            อุบลราชธานี (๑ เมษายน - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ ) 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ นําเสนอบทสรุปการรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๐  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ ศธ  ๐๕๑๑/ว ๗๔ ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐ มีมติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนทุกแห่งจัดวางระบบและดําเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในด้าน 
การดําเนินงาน  การเงินและบัญชี  การควบคุมภายใน  การประเมินบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามและ 
 

/ประเมินผล … 
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ประเมินผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารนโยบาย กํากับดูแลภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  ๒ ชุดดังนี้ 
   ชุดที่  ๑ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๘ พ.ค.  ๒๕๕๐ 
   ชุดที่  ๒ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๓๑ พ.ค.  ๒๕๕๐ 
   สําหรับรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ที่ได้รับแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ - ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๓ นั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานครั้งที่  ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงวดนี้
จึงเป็นการรายงานงวด  ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  (๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓) 
โดยเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่วางไว้ 

ผลการดําเนินงาน ต้ังแต่  ๑  เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วางแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ ๓ เรื่องได้แก่ การผลักดันให้มีระบบ
ฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได้ การสอบทานรายงานการเงิน และการสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ผลการดําเนินงานปรากฏว่าได้มีการดําเนินการตามแผนการที่วางไว้ครบทุกหัวข้อ ดังนี้ 
   ๑) การผลักการผลักดันให้มีระบบฐานข้อมูลโดยมีนโยบายให้หน่วยสอบ 
ภายในจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายใน โดยความร่วมมือของคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
เป็นทีมงานนักเขียนโปรแกรม และมีการเข้าไปติดตามผลการ ดําเนินงาน ในโปรแกรมระบบ ๓ มิติของ
มหาวิทยาลัยให้มีการดําเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) การสอบทานรายงานการเงินและคอยติดตามกระตุ้นให้มีการรายงาน 
ผลการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๓) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และขอให้เสนอแนะในการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตลอดจนการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของการ
ตรวจสอบระยะ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ไว้ ๔ ด้าน ดังนี้ 
       (๑)  ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
       (๒)  ด้านการบริหาร 
       (๓)  ด้านการดําเนินงาน 
       (๔)  ด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
   ซึ่งนโยบายและเป้าหมายการตรวจสอบที่กําหนดขึ้นได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา 
 

/มหาวิทยาลัย … 
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มหาวิทยาลัย การดําเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี โดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงและสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  ๔ ด้าน แต่ภายใน ๑ 
ปีงบประมาณไม่สามารถเข้าตรวจได้ครบทุกหน่วยงานเนื่องจากมีข้อจํากัดด้านอัตรากําลังที่มีนักตรวจสอบ
ภายในเพียง ๓ อัตรา จึงมีการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี จึงจะสามารถเข้าตรวจได้ครบทุก
หน่วยงาน 

ผลการจัดประชุมและการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
   ๑)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดปฏิทินการประชุมจํานวน ๔ ครั้งและ
มีการประชุม ๓ ครั้ง ไม่ได้จัดประชุม ๑ ครั้งในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๓  เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมืองในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   ๒)  วางแผนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่  ๒ 
จะรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓  
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   
                     ๑.๒.๓  รายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 

ที่ ๘ /๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องการระงับการรับเขา้ศึกษาใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (หลักสูตรใหม่) ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

      - (ลับ)- 
 

            ๑.๒.๔  การปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ การ
ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
    คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  ได้มีมติเห็นชอบการ
ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ได้ออกกฎหมายและกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว ดังนี้ 
    ๑)  ปรับระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ(ซี ๑ ถึง ซี ๑๑ ) 
เป็นระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ๔ ประเภท ดังนี้ 
 
 

  ๗ 



 

         /ตําแหน่งวิชาการ … 

ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตํ า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท
วิชาชีพ เฉพาะหรื อ
เช่ียวชาญเฉพาะ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ศาสตราจารย์ เช่ียวชาญพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ เช่ียวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

 
 

ชํานาญงานพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 
 
ผู้อํ านวยการสํานักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า ชํานาญการ ชํานาญการ 

อาจารย์ ผู้ อํ า น วยกา รกอ งหรื อ
เทียบเท่า 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน 

 
   ๒) ออกกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งสาระสําคัญคือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะ
ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งประเภท และระดับ ที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง  
    ๓) ออกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การได้รับเงินเดือนต่ํากว่าระดับของตําแหน่งหรือ
สูงกว่าหรือการได้รับเงินเดือนของผู้ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ.กําหนด 
    ๔) แจ้งให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลเดิมมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง
จํานวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
     (๑)  กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
     (๒)  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     (๓)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งต้ังประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
  (๔) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 

        /(๕) ประกาศ ... 

  ๘ 



 

     (๕) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการ     พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๐  
     (๖) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลโดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓  
     (๗) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จํานวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ 
     (๑) ร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓   
     (๒) ร่าง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับ
ราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๓) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๔) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๕) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๖) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอน
ข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   
     (๗) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๘) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๙) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  
     (๑๐) ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอ
ตําแหน่งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนําความกราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๓  
                   /โดยสาํนักงาน ...    

  ๙ 



 

  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมช้ีแจงทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และซักซ้อมการดําเนินการให้แก่ผู้บริหารและฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ ซึ่งสิ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดําเนินการไปแล้ว
เป็นอันดับแรกได้แก่ การจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบโครงสร้างตําแหน่งเดิม(ระบบซี) 
เป็นระบบจําแนกตําแหน่งใหม่(ระบบแท่ง) และเมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๓  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดประชุมช้ีแจง ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆโดยเรื่องสําคัญเร่งด่วน 
คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  
ซึ่ง ก.พ.อ. ได้ยกร่างประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับของ
สถาบัน 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
  
                      ๑.๒.๕  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
                                รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯที่กําหนดกรอบ
การดําเนินงานโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงาน ก.พ.ร.ได้บูรณาการระบบการประเมินผล
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณา
การจัดระบบการประเมินผลระหว่าง ๓ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของทั้ง๓ 
หน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกันใช้ผลการประเมินและคู่มือการประเมินร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.ซึ่ง สํานักงาน กพร. ได้กําหนดกรอบการ
ประเมินฯและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
       ๑)  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกอบด้วย ๔ มติค่าน้ําหนักรวม ร้อยละ ๘๗.๕ จํานวนตัวช้ีวัด ๒๒ ตัวช้ีวัด  
      ๒)  แนวทางการจัดทําคํารับรองฯและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

(๑)  การจัดทําคํารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงาน  
ก.พ.ร.กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯแล้วเสร็จภายในธันวาคม 
๒๕๕๓  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ปรับลดขั้นตอนการเจรจาตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
รวมทั้งลดความซ้ําซ้อนของตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดใดที่ สกอ.หรือสมศ. ประเมินแล้ว สํานักงาน ก.พ.ร. จะไม่
ประเมินซ้ําซ้อนโดยใช้ข้อมูลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว จาก สกอ. หรือ สมศ.  

/(๒) แนวทางการประเมิน … 

  ๑๐ 



 

    (๒) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  แยกเป็น ๒ กรณีคือ กรณีที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และ
กรณีที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ สรุปสาระสําคัญมีดังนี้ 
     -  กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง(SAR) และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ตัวช้ีวัด รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด และมีค่าน้ําหนัก ร้อยละ ๕๗.๕  
     -  กรณี ตัวช้ี วัดที่ ใ ช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ 
ประกอบด้วย สํานักงานสถิติและกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน และ
รายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีตัวช้ีวัด และมีค่า
น้ําหนัก ร้อยละ ๒๐   
  ๑)  แผนการดําเนินงาน 

(๑)  งานประกันคุณภาพจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเสนอต่ออธิการบดีเพื่อ 
พิจารณาลงนาม ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓  

(๒)  เสนอคํารับรองฯต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๑๕  
ธันวาคม ๒๕๕๓  

(๓)  เสนอคํารับรองฯต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่อ 
เลขาธิการ สกอ.  ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  

(๔)  ผู้รับมอบหมายพิจารณาดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินและรายงานผลการ  
ดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑  (รอบ ๖ เดือน)   ภายในเดือนมีนาคม   ๒๕๕๓  
ครั้งที่ ๒  (รอบ ๙ เดือน )   ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓  
ครั้งที่ ๓  (รอบ ๑๒ เดือน)  ภายในเดือนกันยายน  ๒๕๕๓  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓   
ได้พิจารณากรอบแนวทางการจัดทําคํารับรองฯการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และได้พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
   (๑) ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สกอ.และสมศ. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามที่กําหนด
แล้วตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
   (๒) ตัวช้ีวัดเดิม ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ )  มอบหมายผู้รับผิดชอบตามที่
กําหนด (เดิม) 
  จึงนําเสนอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้  
   ๑) ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

/๒) แนวทาง … 

  ๑๑ 



 

๒) แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการตามคํารับรองฯ 

๓) ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

มติที่ประชุม    รับทราบในทั้ง ๓ ประเด็นที่นําเสนอ 
 

 ๑.๒.๖  นโยบาย โครงสร้างการบริหารและแนวทางการประกันคุณภาพ  
         ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

                                        รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบตามที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยได้แต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เ ง่ือนไขต่างๆซึ่งประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และให้เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)กําหนดไว้ว่า “ระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ใช้ดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบันโดยจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน พร้อมทั้งมี
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในทุกระดับ” โดยได้กําหนดนโยบาย โครงสร้างการ
บริหารงานและแนวทางการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โดยสรุปดังนี้ 

(๑)  จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
โดยเน้นหลักของการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

(๒) กําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
มหาวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อ
กระตุ้นให้มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

          /(๓)  ส่งเสริม … 

  ๑๒ 



 

    (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(๔)  กําหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และดัชนีช้ีวัด 
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุ เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและคํานึงถึงมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพศึกษาภายในอย่าง 
ต่อเนื่องและนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้มีระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

(๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นองค์กรที่มีการ 
จัดองค์ความรู้(Knowledge Management) ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สังคมภายนอกรับทราบถึง
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

(๗)  ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ในการสร้างระบบงานคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

(๘)  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและ 
จัดการฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน  

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ 

       วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
                      กรรมการและเลชานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๓  
 

       มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้  
  หน้า ๑ เพิ่มชื่อในลําดับที่   แก้ไขเป็น ๑๕.รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล          
  หน้า ๒ ข้อ บรรทัดที่ ๓    แก้ไขเป็น       (๒) สมาคมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่ง  

ประเทศไทย     
  หน้า ๕ บรรทัดที่ ๒          แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๕   ข้อความเดิม ๓.ให้มหาวิทยาลัยติดต่อ ศาสตราจารย์ประกอบ  
 

    /วิโรจนกูฏ … 

  ๑๓ 



 

วิโรจนกูฏ  ขอให้นําเงินคงค้างให้ครบตามจํานวน  แก้ไขเป็น   ๓. ให้มหาวิทยาลัยติดตามและแจ้ง
ศาสตราจารย์ประกอบ   วิโรจนกูฏ  ชําระเงินยืมจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คืนแก่มหาวิทยาลัย 

        หน้าที่ ๒๓ บรรทัด ที่ ๓ ข้อความเดิม จํานวนที่รับเข้าทั้งสิ้น ๕๔ คน  แก้ไขเป็น จํานวน 
ที่รับทั้งสิ้น ๖๔ คน  
        หน้า ๒๓ บรรทัดที่ ๑๑ ข้อความเดิม หลักสูตรใหม่ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ    
แก้ไขเป็น (หลักสูตรใหม่) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ         

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและ 
          การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

                       นางนลินี  ธนสันติ  รักษาการผู้จัดการทั่วไปสถานปฏิบัติการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยวเสนอได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่
สําหรับฝึกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ และวิชาด้านการท่องเที่ยว โดยมีคณะศิลป
ศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เป็นคณะหลัก ที่เกี่ยวข้องโดยตรง   เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนด้าน
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   อีกทั้งนักศึกษาในคณะอื่นๆ ยังสามารถ
ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานในลักษณะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาที่มีได้ด้วยเช่นกัน             

  ในประการดังกล่าว   เพื่อให้การดําเนินงานในการจัดระบบการบริหาร 
จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง    จากการที่สภามหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการในสังกัดของมหาวิทยาลัยตามรายงานผลการศึกษา   จากมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๓ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการ
บริหารจัดการอาคารปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒) เป็นผู้เสนอแผนการดําเนินงาน ระบบการ
บริหารจัดการของสถานปฏิบัติการฯ  เพื่อให้สามารถ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ   จึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวมาเพื่อโปรดพิจารณา    

ทั้งนี้ประธานที่ประชุม เห็นว่าการเสนอร่างข้อบังคับทั้ง ๒ ฉบับ คือวาระที่ ๓.๑.๑  
และ ๓.๑.๒ ยังมีความบกพร่องและไม่ถูกต้องในด้านการอ้างข้อกฎหมายเห็นควรให้มีการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 
 

/มติที่ประชุม … 

  ๑๔ 



 

 มติที่ประชุม    ขอให้ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ วิธีการเขียนข้อบังคับให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบทางราชการและให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งการนําเสนอให้ชัดเจนในขั้นตอนการนําเสนอ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีการผ่าน
ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ และให้จัดทําใบปะหน้าสรุปเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
                      ๓.๑.๒  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิต 
  ตํารา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ประธานที่ประชุม เห็นว่าการเสนอร่างข้อบังคับทั้ง ๒ ฉบับ คือวาระที่ ๓.๑.๑ และ 
๓.๑.๒ ยังมีความบกพร่องและไม่ถูกต้องในด้านการอ้างข้อกฎหมายเห็นควรให้มีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป 
 
 มติที่ประชุม    ขอให้ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ วิธีการเขียนข้อบังคับให้ถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการและให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
  ๓.๑.๓  หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  เสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาตามบันทึกข้อความของสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓ (๓) /ว ๑๓๐๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ที่ดําเนินงานจากรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐    โดยให้
พิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของส่วนงานภายในที่จะจัดต้ังให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ(ตามประกาศข้อ 
๒) จํานวน ๑๑ ประเด็น คือ เหตุผลความจําเป็น พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดองค์กร ระบบการบริหารงาน
บุคคล เป้าหมายผลผลิต การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน แหล่งที่มาของรายได้ ระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน การกํากับตรวจสอบ แผนการดําเนินงาน  

                     และส่วนหน่วยงานภายในที่มีการจัดต้ังก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓  
ของประกาศนี้  “ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของส่วนงานภายในที่ได้จัดต้ังขึ้นแล้ว
ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดต้ังส่วนงานภายในที่จัดต้ังไปแล้วดังกล่าว ให้
ครอบคลุมประเด็นตามข้อ ๒ ทุกประเด็นให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้”  
   เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบประกาศดังกล่าว ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๕๐๓(๓)/ ว ๑๓๐๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทางรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศในขณะนั้น   
ได้นําเรียนเสนออธิการบดีว่า “เห็นควรแจ้งหน่วยงานใหม่ (คณะ/วิทยาลัย) ดําเนินการตามประกาศดังกล่าว 
โดยเฉพาะข้อ ๕” ซึ่งอธิการบดีในขณะนั้นทราบและเห็นชอบ จึงมีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่จัดต้ัง แต่ไม่มี
การดําเนินการในส่วนอื่นๆ และไม่ได้นําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยทําให้การดําเนินงานในส่วนของการจัดต้ัง 

/ส่วนงานภายใน … 

  ๑๕ 



 

ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         ดังนั้น  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการให้คณะที่จัดต้ังเป็นส่วนงาน
ภายในประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และวิทยาเขตมุกดาหาร ให้เป็นไปตาม
ประกาศดังกล่าว  
  

  มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการให้สอดคล้องตามขอ้ 
๒ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและส่ง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน ๑ เดือน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เห็นควรให้มีการพิจารณา
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทําการวิเคราะห์เก่ียวกับเรื่องหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

                      ๓.๑.๔  โครงสร้างคณะบริหารศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๓   ระเบียบวาระที่ ๓.๑ กําหนดให้คณะพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อใช้บริหารและดําเนินงานของคณะให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และผ่านการเห็นชอบ  (ร่าง) โครงสร้างการบริหารภายใน คณะ
บริหารศาสตร์  (ดังเอกสารแนบ) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๓   ดังนั้น   เพื่อให้การบริการจัดการภายในคณะมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น โดย
การกระจายอํานาจการบริหารสู่หัวหน้าสาขาวิชา จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานภายใน คณะบริหารศาสตร์ 
 
  มติที่ประชุม   อนุมัติโครงสร้างตามเสนอโดยมีเงื่อนไข ให้แก้ไขให้ตรงตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อมีการปรับรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
   
 
 
 
 

/๓.๑.๕  การแก้ไของค์ประกอบ ... 

  ๑๖ 



 

๓.๑.๕  การแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ตามข้อ (๖)   
แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๔๘    
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วย 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ข้อ  ๖ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  

๑) อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นกรรมการ 
๓) คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เป็นกรรมการ 
    เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่า รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
    ที่จัดต้ังโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย    
๔) ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
๕) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์   เป็นกรรมการ 
๖) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๗) ผู้อํานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังผู้บริหารชุดใหม่   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   

ธานี    ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และให้มี
หน้าที่ในการกํากับดูแลโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๘๙ / 
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๓  และ นายโอภาส เขียววิชัย อดีตที่ปรึกษาระบบบริหาร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คําแนะนําในการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อ 
๖ (๖) จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี   
 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ปรับแก้ไขเป็นรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 

๓.๑.๖ การลงนามเพื่อต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐ  
   ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เสนอที่
ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มช.ลาว) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 
๒๕๕๒ (ลงนามเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ บันทึกข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้ระยะเวลา ๕ ปีหลังจากลงนาม) นั้น 
งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มีความเห็นว่าการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ จัก 

/ก่อเกิดประโยชน์ … 

  ๑๗ 



 

ก่อเกิดประโยชน์ต่องานวิชาการระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น้ําโขงต่อไป และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ
ให้งานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงนามเพื่อต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ฯ ดังกล่าว การน้ี งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอ (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ เพื่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติเป็นลําดับต่อไป 

  

 มติที่ประชุม    อนุมัติให้ต่อสัญญาบนัทึกข้อตกลงทางวชิาการและใหม้ีการ 
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
 

๓.๑.๗  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๔ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปี  ๒๕๕๔  
ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเนื่องจากมีวาระที่บรรจุจํานวนมากทําให้ 

การพิจารณาต้องใช้เวลามากในการประชุมแต่ละคร้ัง จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุมให้มีการ
ประชุมเดือนละครั้ง ยกเว้นเดือนเมษายน  
 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปี ๒๕๕๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
  ๓.๒  เรื่องสืบเนื่อง  (การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย) 
                     ๓.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารของ 
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
     - ลับ- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
    ๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
     - ไม่มี- 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
 

 
 
 
 
                                              /๔.๑.๒.๑  ขอคัคค้านมติสภามหาวิทยาลัย ... 

  ๑๘ 



 

   ๔.๑.๒.๑  ขอคัคค้านมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการระงับการรับเข้า 
         ศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ 

          พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี เรื่อง ระงับการเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
        บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระงับการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔  และมหาวิทยาลัยได้ไปดําเนินการตามมติดังกล่าว โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระงับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   
      ในการนี้ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (รศ.ธาดา สุทธิธรรม) ได้ย่ืน
หนังสือขอคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย และขอให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเรื่องดังกล่าว 
โดยอ้างเหตุผลว่ามติและประกาศดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย ดังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐ ,๔๙,๕๐,และ ๕๘ /พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตราที่ ๗ และ ๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑  
 

มติที่ประชุม    ยืนยันมติเดิมให้ระงับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 
 
 ๔.๑.๒.๒ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
   ภายนอก (สมศ.) รอบสาม 

       

                      - งานประกันคุณภาพแจ้งถอนเรื่อง- 
 

   ๔.๑.๒.๓  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์และ 
  การออกแบบ 

       นายสุรชัย  จูมพระบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านการวิจัย
และ งานสร้างสรรค์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นั้น 

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง กําหนดไว้ดังนี้  
o ในภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน ต้องได้ค่าคะแนน ๓.๕๑ คะแนนขึ้นไป 

/และมีอย่างน้อย … 

  ๑๙ 



 

o และมีอย่างน้อย ๕ มาตรฐาน ใน ๗ มาตรฐาน ต้องมีผลประเมิน 
๓.๕๑ขึ้นไป 

o และไม่มีมาตรฐานใดใน ๗ มาตรฐานได้คะแนนต่ํากว่า ๑.๕๐ จาก
ค่าคะแนนเต็ม ๕  

       ซึ่งจากการวิเคราะห์จากผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ข้อมูลจาก
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน) ในประเด็นมาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่า คณะได้
ค่าคะแนน ๑.๕๐ ซึ่งทําให้คณะยังคงไม่ผ่านตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบสอง ดังนั้น  เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ดังกล่าว ประกอบให้การดําเนินงานสอดคล้องตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานที่ “ไม่รับรอง
มาตรฐาน” โดยให้เวลาในการดําเนินการภายใน ๒ ปี นับจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบตั้งแต่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒   

           งานประกันคุณภาพฯ โดย ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ จัดประชุมร่วมกับ อ.ปิยนันท์  กรินรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และ บุคลากรด้านประกันคุณภาพของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามเกณฑ์สมศ.รอบสอง (ซ้ํา) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๒ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมแผนการปรับปรุงคุณภาพฯ
(ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ )นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

ลําดับ                              การดําเนินงาน                                        ระยะเวลา  

๑.      คณะนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ         ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับ 

         คุณภาพฯปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึง พ.ย. ๒๕๕๓) 

         - ให้คณะปรับกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมายและ 

         ผ่านเกณฑ์ สมศ.รอบสอง ให้คณะทบทวนและปรับแผนการดําเนินงาน   

๒.      งานประกันฯนําเสนอผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ                 มกราคม ๒๕๕๔ 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมแผนการปรับปรุงคุณภาพฯ 

         (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ได้รับการรับรองจาก สภามหาวิทยาลัย เสนอต่อ สกอ. 

๓.      คณะดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯตามที่เสนอต่อ        พฤศจิกายน ๒๕๕๓-  

         คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                                               มีนาคม ๒๕๕๔ 

  ๒๐ 



 

๔.       - คณะนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ     เมษายน ๒๕๕๔ 

          - งานประกันคุณภาพฯนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ  

            ยกระดับคุณภาพฯเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

            คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๕.       งานประกันคุณภาพ นําเสนอผลการดําเนินงานที่ได้รับการรับรอง           พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

           เสนอต่อ สก.อ. เพื่อขอรับการประเมินจาก สมศ.รอบสอง(ซ้ํา) 
 

มติที่ประชุม    รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และมีมติให้ดําเนินการดังนี้ 

๑) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
สองปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ) ให้ครบทั้ง ๗ มาตรฐาน 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 

๒) ปรับแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน 
หลัง (ธันวาคม ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๔) (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ของ
แผนพัฒนาฯและงบประมาณการดําเนินงาน 

ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลข้างต้นให้ครบ ภายใน ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

           ๔.๒.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เสนอพิจารณา  ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ได้อนุมัติให้   รองศาสตราจารย์ธงชัย  วงศ์สุวรรณ    ลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์    ต้ังแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และแต่งต้ังให้  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์      เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๓  
จนกว่าการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์จะแล้วเสร็จ 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตามข้อ 
๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 
 
         /มติที่ประชุม  … 

  ๒๑ 



 

   มติที่ประชุม    อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัย   เป็นประธาน
กรรมการ 
   (๑) ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์   วุฒิเมธี 
   ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

     (๑)  อธิการบดี  (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดีที่มิใช่คณะนั้นซึ่ง 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสองคนเป็นกรรมการ 
    (๑)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม   
    (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 

๔) ประธานสภาอาจารย์เป็นกรรมการ 
    (๑) รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร 
 

๔.๒.๒ ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ 
   รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕๘๖ /๒๕๕๓ โดย
มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ 
             สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทราบว่า คณะ
รัฐศาสตร์ ได้ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการอํานวยการคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙  และได้ส่งเรื่องขอเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙ /๐๓๗๗ วันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๓  นั้น  (ยังไม่ได้รับ
การบรรจุวาระการประชุม)  
           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย คณะในกํากับมหาวิทยาลัย   เพื่อให้ระบบบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ใคร่ขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ และ มาตรา 
๒๙    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  ตามวาระการดํารงตําแหน่งของรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

 

  มติที่ประชุม    อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

 

 
/๔.๒.๓ เสนอแต่งตั้ง … 

  ๒๒ 



 

๔.๒.๓ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  เป็นที่ปรึกษาของ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการด้านต่างๆ 
 
 

                  - ให้ฝ่ายเลขานุการนาํเสนอต่อประชุมในครั้งต่อไป- 
 

   ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสตูร/รายวชิา 
   ๔.๓.๑ การขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน  ๑  หลักสูตร 

    -  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุม
พิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร
ของ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณา
รายละเอียดการขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ  การเขียนแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
และปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

หลักสูตรนี้ มีช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นคณะที่อยู่ใน  พระราช
กิจจานุเบกษาจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓  
มิถุนายน ๒๕๓๗ มีการดําเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ๑: ๔  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
   จึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑)  ขออนุมัติการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต 
ศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒)  เสนอขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนรับ
นักศึกษา ๒๐ คน/ปี เพื่อจะเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 

 มติที่ประชุม    อนุมัติการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต- 
ศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาจํานวน ๒๐ คน จะต้องผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

/๔.๓.๒ การขออนุมัติ ... 

  ๒๓ 



 

   ๔.๓.๒ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน  ๓  หลักสูตร 
    ๑)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี  

สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
   ๒)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๓)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
๑)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่
ประชุมพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  ๘/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๓  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ที่ประชุมได้
พิจารณารายละเอียดการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร ให้ทบทวนจํานวนหน่วยกิตตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ  ให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง  ปรับการเขียนแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
และปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาของมหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่อยู่ในพระราชกิจจา
นุเษกษาจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๓๗ มีการดําเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สกอ.พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  จึงนําเสนอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๒)  เสนอขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนรับ
นักศึกษา ๘๐ คน/ปีเพื่อจะเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามลําดับ 

 
 

     /๒) การขออนุมัติ … 
 

  ๒๔ 



 

๒) การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุม
พิจารณาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย   วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่
ประชุมได้พิจารณารายละเอียดการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ เพิ่มรายละเอียดในปรัชญาของหลักสูตรเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา  ปรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ปรับการเขียนคุณสมบัติ
การศึกษาและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  ให้ทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   ให้แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องตรงกัน  เพิ่มรายละเอียดกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร  แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ  ให้ทบทวนตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  และปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   หลักสูตรนี้ มี ช่ือปริญญาในพระกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาของมหาวิทยัย
อุบลราชธานี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากมติสภามหาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๔๘ มีการดําเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สกอ.พ.ศ.๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  จึงนําเสนอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   ๑)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒)เสนอขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนรับ
นักศึกษา ๑๐๐  คน/ปีเพื่อจะเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามลําดับ 
  

๓) การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุม
พิจารณาคณะนิติศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  เมื่อ
วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  
  

/๑๘  ก.พ. ๒๕๕๒ … 

  ๒๕ 



 

๑๘  ก.พ. ๒๕๕๒ การปรับปรุงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎีทางกฎหมาย
ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพโดยนําความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ มาปรับใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อ
สังคม และประเทศชาติ มีทักษะในการสื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้
กําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ใช้เวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา  มีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ๑๔๕  หน่วยกิต  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๘ คน  
จํานวนรับนักศึกษา ๔๐๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ 
๑๕,๕๘๒.๓๘  บาท/คน/ปี โครงสร้างหลักสูตรศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
ศึกษาในวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๐๙  หน่วยกิต ศึกษาในหมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร ของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรียบร้อยแล้ว  

  

 มติที่ประชุม    อนุมัติการปรับปรุงทั้ง ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    (๒)  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    (๓) การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

๔.๓.๓ การขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน  ๑  หลักสูตร 
       -  การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ     

         สื่อสาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๘  สังกัดคณะศิลปศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ 

ประชุมพิจารณาคณะศิลปศาสตร์เสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ 
 

/ให้ความเห็นชอบ … 

  ๒๖ 



 

ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๒ เนื่องจากศักยภาพของผู้เรียนเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรไม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรและจํานวนผู้สมัครมีจํานวนลดลงและมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งสอดคล้อง
กับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

(๓.๑)   หลักสูตรที่มีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือ 
หลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา     
   (๓.๒) หลักสตูรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์การประกันคุณภาพสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่น อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวนไม่ครบหรือมีคุณวุฒิ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด หรือไม่มีผู้สอนหลักสูตรดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที ่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๔๘      
  

 มติที่ประชุม    อนุมัติการปิดหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๔๘  และนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อรับทราบต่อไป    

 
๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๔.๑  การประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งวดสิ้น 

ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ที่กําหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน 
รวมทั้ง รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ในฐานะส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย  และในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยรับตรวจ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน
ของคณะ/หน่วยงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

      จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙  
ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยผลการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัยในภาพรวมมีการบริหารจัดการภายในที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก 
 

   /หน่วยงาน … 

  ๒๗ 



 

หน่วยงาน และยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยในระดับส่วนงานย่อย(คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก)ได้กําหนดแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในระดับหน่วยรับ
ตรวจ ได้กําหนดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญของมหาวิทยาลัย และกําหนดแผนการปรับปรุง
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นกองแผนงาน จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยงวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
แบบฟอร์ม ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ  

ปอ.๑ 
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 

ภายในแบบปอ.๒ 
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ 

ปอ.๓ 
  

 มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอทั้ง ๓ ข้อ   
 

๔.๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการของข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้มีมติเห็นชอบการปรับ
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐาน
กลางสิบเอ็ดตําแหน่ง  เป็นระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ก.พ.อ. จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าเพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่   
    โดยร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  ได้ผ่านความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
/๔.๔.๓  การขยายระยะเวลา ... 

  ๒๘ 



 

๔.๔.๓   การขยายระยะเวลาการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ ๕ 

 

                           - ถอนเรื่อง - 
 

๔.๔.๔  แนวทางการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ 
สําเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ วัน  หลังเปิดภาคการศึกษา 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดไว้ว่า นักศึกษาท่ีศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ชําระค่ารักษาสถานภาพการศึกษา รวม ๙,๕๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้  
  ๑) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  จํานวน  ๒,๕๐๐  บาท  ต่อภาคการศึกษา 
  ๒) ค่าบํารุงการศึกษา   จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท  ต่อภาคการศึกษา 
  ๓) ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค จํานวน  ๕,๐๐๐ บาท  ต่อภาคการศึกษา 

และ ข้อ ๖ กําหนดว่า นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และ 
ผ่านเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด ให้ชําระค่ารักษาสถานภาพ จํานวน ๒, 
๕๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อ 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้เสนอแนวทางการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้ดําเนินการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และได้สอบผ่านในภาคเรียนก่อน
หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์และคณะ
รับรองการสําเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ วัน หลังเปิดภาคการศึกษา โดยให้ชําระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษาเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท  
 

 มติที่ประชุม    อนุมัติการกําหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จํานวน ๒,๕๐๐ 
บาทและให้เริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมให้กับกรณีดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  
 

๔.๔.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้อความในวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การขออนุมัติเปิดรายวิชา 
ใหม่ รายวิชา ๑๔๔๙ ๔๐๓ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓(๒-๒-๕) ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  วาระที่ ๕.๓ เรื่องการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่รายวิชา ๑๔๔๙ 
๔๐๓ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ (๒-๒-๕) ซึ่งเป็นรายวิชาเอกเลือก สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการ 
 

    /ท่องเที่ยว  … 

  ๒๙ 



 

ท่องเที่ยว  (หลักสูตรต่อเนื่อง) และวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ และที่ประชุมได้พิจารณา
อนุมัติแต่ให้แก้ไขชื่อเป็น “การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน”   
   เนื่องจากมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตัดข้อความในวาระที่ ๕.๓ โดยตัด(หลักสูตรต่อเนื่อง)ออก ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “ รายวิชา ๑๔๔๙ ๔๐๓ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ (๒-๒-๕) ในหมวดวิชาเอกเลือกสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ    

 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
  ๕.๑ สรุปผลการจัดงานเกษตรอีสานใต้  ประจําปี  ๒๕๕๓ 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอที่ ประชุมเพื่อ 
ทราบสรุปผลการจัดงานเกษตรอีสานใต้  ตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนงานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 
๒๕๕๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ (๑) การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตข้าว..โอกาสไทย”(๒) นิทรรศการทาง
วิชาการภาครัฐ  (๓) การจัดแสดงรถยนต์และจักรกลทางการเกษตร (๔) กิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน 
(๕) กิจกรรมการจําหน่ายสินค้าไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ อาหาร สินค้าทั่วไป มากกว่า ๑๕๐ ร้านค้า (๖) 
การจัดกิจกรรมบุญกฐิน โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เข้าร่วมจัดงาน จํานวน ๔๔ 
หน่วยงาน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการจัดงานในส่วนของมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๑%) งบประมาณในการดําเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วม ประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๖๙) รวม
งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้ไม่ตํ่ากว่า ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากการประเมินผลการจัดงานเกษตรอีสาน
ใต้ประจําปี ๒๕๕๓ พบว่า จํานวนผู้เข้าชมงานในช่วงเวลาจัดงาน ๑๐ วัน มีผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้ รวม 
๑๔๒,๗๗๔ คน เฉลี่ยวันละ ๑๔,๒๗๗ คน มีจํานวนเงินหมุนเวียนทั้งหมด ๕๙,๑๙๐,๗๔๙ บาท ผู้เข้าชมงาน 
จํานวน ๖๕% ใช้เงินซื้อสินค้าภายในงาน โดยใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ ๔๐๗ บาทต่อคน ผู้เข้าชมงานเกษตรอีสานใต้
ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี (๖๕%) และที่เหลือเป็นประชาชนในเขต ๓ จังหวัดรอบจังหวัด
อุบลราชธานี  สําหรับสิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (มากกว่า ๘๐.๐%) คือระยะเวลาในการจัดงาน 
สถานที่ จัดงาน และกิจกรรมภายในงาน ส่วนสิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี(๗๐.๐-๗๙.๐%) 
คือระบบเสียงภายในงานและการประชาสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้เข้าชมงานเห็นว่าควรแก้ไข (น้อยกว่า ๕๐%) คือการ
จัดห้องสุขา และการจัดพ้ืนที่ในงาน สิ่งที่ผู้ชมงานให้ความสนใจและได้รับรู้ทางวิชาการคือ นิทรรศการของ
ภาครัฐ ร้านจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร/ต้นไม้ นิทรรศการของภาคเอกชน นิทรรศการหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแข่งขันและการประกวด ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานใน
การประเมินการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี ๒๕๕๓ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (๘ คะแนน) ร้อยละ ๖๓ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  /๕.๒ ความร่วมมือ … 

  ๓๐ 



 

๕.๒  ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนระหว่างมหาวิทยาลัย  
       อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยYamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้จัดการสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี 
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยสรุปสาระสําคัญประกอบการพิจารณาการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD 
ประเทศญี่ปุ่น  

ที่มา ด้วยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( โดย ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต และ 
คณะ ,คณะวิทยาศาสตร์) ได้ค้นพบยีสต์กลุ่มใหม่ คูเวโรมัยซีท มาร์ซิอานัส (Yeast,Kluyveromyces 
marxianus) ซึ่งเป็นยีสต์ทนร้อนที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลได้ที่อุณหภูมิสูง อันจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมโลก เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตเอทานอล
โดยทั่วไปใช้ยีสต์กลุ่มแซคคาโรมัยสีท ซีรีไวซิอี้ (Saccharomyces cerevisiae) ซึ่งไม่สามารถผลิตเอทานอลได้
ที่อุณหภูมิสูง ทําให้ต้องมีการหล่อเย็นถังหมัก ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก การค้นพบดังกล่าวเป็นการ
ค้นพบภายใต้โครงการวิจัยช่ือ “ โครงการผลิตเอทานอลด้วยลิกโนเฃลลูโลส ด้วยกระบวนการ simultaneous 
saccharification and fermentation ด้วยเชื้อราและยีสต์ทนร้อน” ซึ่งรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาวิจัย
แห่งชาติ(วช.) ผ่านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยีสต์ที่ค้นพบนั้นประกอบด้วย ๑๐ 
สายพันธ์ุ และต่อมาได้ถูกต้ังชื่อว่าเป็นสายพันธ์ UBU-๑-๑, UBU-๑-๕,UBU-๑-๖, UBU-๑-๗, UBU-๑-๘, 
UBU-๑-๙, UBU-๑-๑๐ 

ต่อมาคณะนักวิจัยยีสต์ได้นํายีสต์ไปศึกษาวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัย Yamaguchi  
ร่วมกับ บริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Asean  Core 
Program(NRCT-JSPS) และฝ่ายญี่ปุ่น ได้ร่วมพัฒนายีสต์ดังกล่าวต่อไปในโครงการ R&D of cost effective 
fermentation technology using a  thermotolerant yeast  โดยทุนสนับสนุนของ NEDO (New 
Energy and Industrial Technology Development Organization ) ปี ค.ศ.๒๐๐๗-๒๐๑๐(พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๓) ทั้งนี้ผลการทดลองเบื้องต้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดัวยถังหมักขนาด ๓๐๐ ลิตรพบว่าสามารถ
ผลิตเอทานอลได้ประมาณ ๘% ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นระดับที่สามารถใช้พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ และในขณะนี้
กําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อการทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรม(Demonstration Phase) ซึ่งจะ
เริ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก NEDO จนถึงปี ค.ศ.๒๐๑๔(พ.ศ.๒๕๕๗) 
  จากผลการทดสอบที่ผ่านมา คณะนักวิจัยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ายีสต์สายพันธ์ุ ดังกล่าว
มีศักยภาพสูงมากที่จะนําไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่าผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุก
ฝ่ายควรจัดทําบันทึกความเข้าใจเพื่อกําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยที่ย่ังยืนต่อไป  
 
 
 
                /ในการดําเนินการ … 

  ๓๑ 



 

   ในการดําเนินการเพื่อร่างบันทึกความเข้าใจนี้ คณะผู้ เ ก่ียวข้องได้มีการ
ดําเนินการต่างๆ ดังนี้ 
   - คณะตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ร่วมกับ บริษัท IWATA 
CHEMICAL CO.,LTD ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจนี้ 
รวม ๕ ครั้ง ในวันที่ ๗ และ ๒๙ กรกฎาคม , ๒๑ สิงหาคม, ๖ ตุลาคม, และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้
ร่วมกันพิจารณาสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ตลอดปรับปรุงเนื้อหา และทําความใจให้ตรงกัน 
   - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําการแต่งต้ังคณะทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยคณะทํางานประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ ผู้แทนโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย คณะนักวิจัย 
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ และผู้จัดการสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี  
 คณะทํางานฯได้มีการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาร่าง
บันทึกความเข้าใจเบื้องต้น จากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ปรุ
ชมอีกครั้งในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีความเห็นว่าการร่วมลงนามในบันทึกความใจดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในหลายด้าน  

สาระสําคัญโดยย่อของร่างบันทึกความเข้าใจ 
๑) ภาระหน้าที่ กําหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย  

Yamaguchi มีหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุยีสต์ ส่วนบริษัท IWATA ทําหน้าที่หลักในการ
สนับสนุนและให้ทุนการวิจัย (รายละเอียดตามระบุใน Article ๒) 

๒) สิทธิในการศึกษาวิจัย การรักษาความลับ และการแลกเปลี่ยนความรู้  
ทุกฝ่ายมีสิทธิในการใช้ยีสต์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทํางานวิจัยอย่างเสมอภาคกัน แต่หากจะไป
ทํางานวิจัยร่วมกับบุคคลอื่นต้องได้รับอนุญาตจากอีก ๒ ฝ่ายก่อน (ตามท่ีระบุใน Article ๓) นอกจากนี้ทุกฝ่าย
ยังกําหนดให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างกันด้วย(รายละเอียดระบุใน Article ๔) และ
ทุกฝ่ายยังถูกกําหนดให้รักษาความลับเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยนี้ (รายละเอียดระบุใน Article ๗) 

๓) การจัดสรรผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้. 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะถูกคํานวณจาก ๓ % ของรายได้สุทธิ และ
จะจัดสรรดังนี้ (รายละเอียดระบุใน Article ๕) 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยีสต์สายพันธ์ด้ังเดิม(UBU1-1 ถึง UBU๑-๑๐) จะ 
จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA ในสัดส่วน ๕๐: ๓๐: 
๒๐ ตามลําดับ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยีสต์สายพันธ์ุที่พัฒนาจากสายพันธ์ุด้ังเดิม (Derivative 
Strains) จะทําการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ ๕๐% โดย ๕๐% แรกจะจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA ในสัดส่วน ๒๕:๑๕:๑๐ และอีก ๕๐% ที่เหลือ 
จะจัดสรรตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของแต่ละฝ่าย 
 

/๔) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา … 

  ๓๒ 



 

 ๔) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการวิจัยนี้ 
ทั้งสามฝ่ายจะทําการจดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันโดยให้มีการเจรจาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ร่วมกัน (รายละเอียดตามท่ีระบุใน Article ๖) 
   ๕) ระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจ ในเบื้องต้นกําหนดให้มีอายุ ๕ ปี หลังจากนั้น
ให้ มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี กรณีเกิดการละเมิดจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อันเป็นเหตุให้บันทึกความเข้าใจ
หมดอายุ ให้ต้ังอนุญาโตตุลาการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดระบุในArticle ๘) 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้านี้  
   การลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการแก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่  
 ๑) ประโยชน์ด้านการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   

     (๑)  การได้รับทุนวิจัย และเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย 
    (๒)  การได้รับการพัฒนานักวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
    (๓)  การได้รับการแลกเปลี่ยน Know How และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
   ๒) ประโยชน์ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหากโครงการวิจัยนี้บรรลุความสําเร็จ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างงานวิจัยที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเอทา
นอล ของโลก 

๓) ประโยชน์ด้านรายได้ในอนาคต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับส่วนแบ่งจาก 
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

แนวทางของสามฝ่ายได้มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะทําวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนา 
สายพันธ์ุยีสต์ทนร้อนดังกล่าวโดยบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD สนับสนุนงบประมาณการวิจัย 
มหาวิทยาลัย Yamaguchi สนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งสามฝ่ายเห็นควร
ให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การทําความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายีสต์
สายพันธ์ุทนร้อน ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท บริษัท IWATA 
CHEMICAL CO.,LTD และความร่วมมือดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจาก การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ   
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุม … 

  ๓๓ 



 

เลิกประชุมเวลา     ๑๖.๑๕  น. 
 
 
 
 

           ...............................................................................        
                (นางอรอนงค์    งามชัด) 
                          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                          ................................................................................. 

               (นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ) 
                   รักษาการหัวหน้าโครงการจัดต้ังสภามหาวิทยาลัย 
                                               ผู้ตรวจรายงาน (๑) 
 
 

          ..….……………………………………………………………………..    
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส    จิตต์เจริญ) 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
 

 

  ๓๔ 


