๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๐. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๑. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๗. นายไท แสงเทียน
๑๘. นายฐิติพล ภักดีวานิช
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๐. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/ผู้ที่ไม่มา…

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
๔. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
๖. นายสุรชัย จูมพระบุตร
๗. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๘. นายนภดล พัฒนะศิษยอุบล
๙. นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์
๑๐. นางสาวกุลภา โภคสวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
๑๒. นางอรทัย เลียงจินดาถาวร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ
ด้านการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การประชุมโครงการ “ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ สภามหาวิ ท ยาลั ย
จัดประชุมโครงการ “ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ในหัวข้อเกี่ยวกับ”ทบทวนอํานาจหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” การรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาคบ่าย คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก
ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ประชุ ม โครงการ “ปฐมนิ เ ทศ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ” และจากการรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะ และสํ า นั ก พบว่ า
มหาวิทยาลัยประสบปัญหาด้านการเงิน และเพื่อให้มีคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และ Productivity Improvement โดยมีหลักการและ
เหตุผลพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการพิ จ ารณากํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ทิ ศ ทางและนโยบายการพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
บทบาทหน้าที่
 รวบรวมศึกษาทบทวนผลการดําเนินการและสถานภาพด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน
เพื่อสรุปบทเรียนสําหรับใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในอนาคต
/ศึกษา วิเคราะห์…

๔
 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รวบรวมศึกษา แนวโน้มความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย ในอนาคต ๕ ปี และ ๑๐ ปี ข้างหน้า
 พิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและเป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในอีก ๕ ปี และ ๑๐ ปี ข้างหน้า โดยเน้นความเป็นผู้นํา และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านใด
 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของ ปัจจัยและทรัพยากรที่มีอยู่ และนําเสนอ
แนวทางในการระดมความร่วมมือ (Alignment) ของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอแนะ
ช่องทางในการรณรงค์หาผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือจากองค์กรและ/หรือส่วนงานภายนอก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การขออนุญาตให้ทปี่ รึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้มี
ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๕ การขออนุญาตให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งใดจะอนุญาตให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง จึงขออนุญาตให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
นายสุ ร ชั ย จู ม พระบุ ต ร รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพและ
สารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๕ ปี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา จํานวน ๑ สถาบัน และ ๑๐ คณะวิชา
/ดังนั้น…

๕
ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพฯ จึงขอนําเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า (ยืนยันผลประเมินแล้ว) ดังนี้
๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑) เกณฑ์ระดับคุณภาพ - โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๕ คะแนน
กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน
หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ คะแนน
หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ คะแนน
หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน
หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน
หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
๒) เกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
- ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า – คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๑ มีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
และคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
- ระดับสถาบัน – คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๑ มีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และคะแนนผลการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตาม
เงื่อนไข คือ มีคณะได้ผลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนคณะทั้งหมด
๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามเกณฑ์ สมศ. ดังนี้
๑.๒.๑ ระดับมหาวิทยาลัย
- ผลประเมินระดับสถาบันได้รับการ “รับรองมาตรฐาน” โดยมีค่าคะแนน (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๑)
ได้คะแนน ๔.๒๑ และ (ตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๘) ได้คะแนน ๔.๓๐ ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี” และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าได้รับการ
รับรองมาตรฐานร้อยละ ๙๐ ของจํานวนคณะทั้งหมด
๑.๒.๑ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยมีคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.จํานวน ๑๐
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยสรุปผลการประเมิน ดังนี้

/คณะ/หน่วยงาน…

๖

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑. เภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๑. วิศวกรรมศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์
๓. เกษตรศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๑. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒. บริหารศาสตร์
๓. ศิลปศาสตร์
๔. นิติศาสตร์
๕. รัฐศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.) ตัวบ่งชี้
ระดับ
(สมศ.) ตัวบ่งชี้
(๑-๑๑)
คุณภาพ
(๑-๑๘)

ระดับ
คุณภาพ

ผล
ประเมิน

๔.๕๗

ดีมาก

๔.๕๘

ดีมาก

รับรองฯ
รับรองฯ

๓.๙๐

ดี

๔.๑๔

ดี

๔.๕๒
๔.๑๗
๔.๑๕

ดีมาก
ดี
ดี

๔.๕๕
๔.๒๙
๔.๓๕

ดีมาก
ดี
ดี

รับรองฯ
รับรองฯ
รับรองฯ

๔.๑๐
๓.๗๗
๓.๕๔
๓.๕๔
๓.๔๒
๔.๒๑

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี

๔.๑๓
๓.๙๗
๓.๙๒
๓.๗๙
๓.๗๙
๔.๓๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รับรองฯ
รับรองฯ
รับรองฯ
รับรองฯ
ไม่รับรองฯ
รับรองฯ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
คณะรัฐศาสตร์ มีค่าคะแนน (ตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๑) ได้คะแนน ๓.๔๒ อยู่ในระดับ “พอใช้” และ (ตัวบ่งชี้ ๑ ๑๘) ได้คะแนน ๓.๗๙ อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่ง “ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน” สมศ. ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานกรณีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ส่งให้ต้นสังกัด (สกอ.) พร้อมสําเนาแจ้ง
มายัง สมศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ โดยกําหนด
ระยะเวลาให้ต้นสังกัด (สกอ.) สามารถทักท้วงแผนพัฒนานั้นภายใน ๓๐ วัน หากไม่มีการทักท้วง คณะสามารถขอรับ
การประเมินซ้ําได้ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาไปยังต้นสังกัด (สกอ.) และ สมศ. หากมิได้
ดําเนินการดังกล่าว สํานักงาน (สมศ.) จะไม่ทําการประเมินซ้ําสําหรับสถานศึกษานั้น และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่
กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้ ง นี้ กรณี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน ในตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ประเด็ น การพิ จ ารณาเชิ ง ปริ ม าณ
ให้คณะจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) มายังสํานักงาน (สมศ.) เพื่อพิจารณาปรับ
ผลการประเมิน โดยสํานักงาน (สมศ.) จะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้

/จึงเรียนที่ประชุม...

๗
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ กรณีไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ทั้งนี้ ขอที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ ายประกั น
คุณภาพและสารสนเทศ ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด สําหรับคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
หรือต้องปรับปรุง และควรกําหนดกรอบเวลา (Time Frame) ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้
๑.๒.๒ รายงานการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ ตามที่สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนและดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ นั้น
ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอเสนอผลการดําเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเรียนที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ จัดทํารายงาน
สรุป ผลการดํ า เนิน งาน และสรุ ป ปัญ หาอุป สรรคในการดํา เนิ น งานด้ า นกิ จ กรรมความร่ วมมือ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับการลงนามความร่วมมือในอนาคต
๑.๒.๓ กําหนดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ สํานักราชเลขาธิการแจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ประชุมร่วมและจัดทํากําหนดการกับสํานักพระราชวังและกรมราชองค์รักษ์แล้ว จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒…

๘
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ๑๔ บรรทั ด ที่ ๗ มติ ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ
เนื่ อ งจากมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๓ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ให้ ร ะงั บ การรั บ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
เนื่องจากหลักสูตรนี้ยังต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ห ลั ก สู ต รที่ จ ะเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ควรผ่ า นการรั บ ทราบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพก่อน
หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๑๔ เดิม ข้อ ๒. ในขณะทําสัญญาในปี ๒๕๕๑ ใครเป็นอธิการบดี แล้ว
ทําสัญญาโดยไม่มีค่าเช่าพื้นที่เลย แก้ไขเป็น ข้อ ๒. ในขณะทําสัญญาในปี ๒๕๕๑ ใครเป็นอธิการบดี สัญญามี
การระบุค่าเช่าอย่างไร
หน้ า ที่ ๒๖ บรรทั ด ที่ ๒๕ – ๒๖ เดิ ม ข้ อ ๒. ควรมี ก ารพิ จ ารณาประเภทของที่ ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยว่านําไปจัดทําตั้ง ปตท. ได้หรือไม่ และอธิการบดีมีอํานาจหรือไม่ และเมื่อทําได้ต้องพิจารณาต้องมี
กระบวนการอย่างไรบ้าง แก้ไขเป็น ข้อ ๒. ควรมีการพิจารณาประเภทของที่ดินของมหาวิทยาลัยว่านําไปให้
ปตท. จัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได้หรือไม่ และเมื่อทําได้ต้องพิจารณาว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ แล้วจึงขอรายงานผลการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการ
เบิ กจ่าย ๔๙๗,๑๑๐,๐๑๘.๕๐ บาท ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ ของแผนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ๗.๔๙ (เป้าหมายฯ กําหนดร้อยละ ๙๔) ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน
/ค่าก่อสร้าง…

๙
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ, ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา, ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์, ค่าครุภัณฑ์การศึกษา และงบดําเนินงานบาง
รายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้ กรณีรายการก่อสร้างต่าง ๆ นั้น เป็นผลมาจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่
สามารถดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงานที่กําหนดในสัญญาได้ สําหรับรายการอื่นนั้นอยู่ระหว่างการส่งมอบ และ
ตรวจรั บงาน โดยมหาวิ ทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่ อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๖ กับกรมบัญ ชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว จํานวนรวมทั้งสิ้น ๘๖,๕๖๙,๑๓๑ บาท
นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอํานาจอธิการบดีตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
- โอนงบดําเนินงาน จากผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จํานวน ๒๕๘,๒๐๐ บาท ไป
ยังผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๒๐๙,๕๐๐ บาท และผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๔๘,๗๐๐ บาท
- โอนงบบุ ค ลากร จากผลผลิ ต ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน
๖๘๕,๓๕๐ บาท ไปยังผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๖๔๙,๘๑๐ บาท และผลผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จํานวน ๓๕,๕๔๐ บาท
- โอนเงินเหลือจ่ายในผลผลิตเดียวกันผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
งบลงทุนเป็นงบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๘๙๔,๔๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน: การดําเนินงานทั้งในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ สรุปได้ดังนี้
- ระดับผลลัพธ์: พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กําหนดระดับผลลัพธ์ เท่ากับ ๗๘.๕๗ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้านการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงานด้าน
การบริการแก่สังคม, ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ ส่วนการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต, ด้านเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, การวิจัย ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด และ
- ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว ยังอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผล
- ระดับผลผลิต: พิจารณาในภาพรวมทุกผลผลิต/โครงการ พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๕๐.๙๔ ซึ่งทุกผลผลิต/โครงการยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
ข้อสังเกตเพื่อเร่งรัดการดําเนินงาน:
- ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้
สํานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
/ประจําปี…

๑๐
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน
เร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว
- ด้านการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด: ผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการแก้ไข/-ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒: ตารางที่ ๕ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กําหนดในปีงบประมาณต่อไป
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยติดตามการดําเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์อย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากมีบางรายการที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิ ตต์เจริญ รองอธิ การบดี ฝ่ ายแผนและพัฒนา
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์
มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับลดแผนการรับนักศึกษาใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร คือ
๑.๑ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ
จากเดิม รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๓ คน เป็นรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๐ คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป
๑.๒ หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขานวั ต กรรมการท่ อ งเที่ยว จากเดิ ม รั บนั กศึก ษาปี
การศึกษาละ ๒๐ คน เป็นรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๐ คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ ขอเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน ๕๐ คน จากเดิมที่รับนักศึกษา
เฉพาะภาคปกติปีการศึกษาละ ๑๐๐ คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าศึกษาจํานวน
มากและตอบสนองนโยบายของประเทศที่เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
/๓. คณะเภสัชศาสตร์...

๑๑
๓. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติเลื่อนแผนการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตร ๖ ปี) จากเดิมรับนักศึกษา จํานวน ๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นเริ่มรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในจํานวนเท่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร
ดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ มอบกองแผนงานนําเสนอข้อมูล
ผลกระทบจากการปรับเพิ่ม - ลดจํานวนนักศึกษาด้วย เช่น ผลกระทบทางด้านการเงิน ด้านการบริหารหลักสูตร
ภาระงานสอน และงานวิจัยของอาจารย์
๔.๑.๒.๒ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าในแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ นําเสนอที่ประชุ ม เพื่อพิจารณา ด้วยคณะศิลปประยุ กต์ และการออกแบบ มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี
จะดําเนินการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ตามความสอดคล้องของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่จะเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านศิลปะที่เน้นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยของที่อยู่อาศัย จึงต้องอาศัยทักษะ
ด้านการออกแบบที่ว่างในอาคารและการวางผังอาคาร รวมทั้งการออกแบบพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคาร ตลอดจน
การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการออกแบบ เพื่อตอบสนองประโยชน์การใช้สอย เนื่องจาก
การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับชุมชน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ต้องใช้
องค์ความรู้ด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ นั่นหมายถึงการบูรณาการศาสตร์อ งค์ค วามรู้ด้า นต่า งๆ เช่น ความรู้ด้า น
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการโครงการ รวมถึงความรู้ในด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การเปิดเสรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC หรือ Asean Economics Community) ซึ่งประกอบไปด้วยการรวมตัวของประเทศในอาเซียน ๑๐
ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน โดยเจตจํานงร่วมกัน
ที่จะดํารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่ง
และความก้าวหน้าทางสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดอํานาจการต่อรองทางการค้า และส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
เป็นหนึ่งในวิชาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้ “คุณสมบัติของแรงงานในสาขาวิชาชีพหลัก” MRA (Mutual Recognition
Arrangement) สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ และผู้มีทักษะพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี
(Free Flow of Skilled Labor) โดยจะเปิดรับนักศึกษาในภาคปกติปีการศึกษาละ ๔๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
/จึงเรียนที่ประชุม…

๑๒
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมมีการพิจารณาอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม
ข้อมูล ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อบัณฑิต
คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ควรเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
การกําหนดภาระงานสอนของอาจารย์
ผลการศึกษาแนวโน้มกลุ่มลูกค้า (Demand side) ในอนาคต
แผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ระยะ ๑๐ ปี (ระยะที่เป็นจุดคุ้มทุน) ในหลักสูตร
และภาพรวมของคณะ

มติที่ประชุม
มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง
ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
๔.๑.๒.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จุ ฑามาส จิ ตต์ เจริ ญ รองอธิ การบดี ฝ่ ายแผนและพั ฒ นา
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ระดับมหาวิทยาลัย
๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการจัดการความ
เสี่ยง จํานวน ๕ ความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน พบว่า มีความเสี่ยงที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑ ความเสี่ยงตามที่
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบรายงาน ดังนี้
ความเสี่ยงลําดับที่ ๒ : การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลักดัน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด
สําหรับความเสี่ยง จํานวน ๔ ความเสี่ยง มีสถานะอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยมีการ
ดําเนินการตามวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่กําหนด แต่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน : มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง จํานวน ๑๕ ความเสี่ยง ผลการดําเนินงานพบว่า มี ๗ ความเสี่ยงที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด ได้แก่
/ความเสี่ยงลําดับที่ ๒...

๑๓
ความเสี่ยงลําดับที่ ๒ : การมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกระดับ และ
บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน
ความเสี่ยงลําดับที่ ๕ : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในบางเรื่องยังไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน (ปรับปรุงจากเดิม "มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่หลากหลายไม่เป็น
แนวทางเดียวกัน")
ความเสี่ยงลําดับที่ ๖ : มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในแต่ละสายงาน
ความเสี่ยงลําดับที่ ๗ : มีการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย สอบสวนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และมีข้อพิพาททางคดีเป็นจํานวนมาก เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
ความเสี่ยงลําดับที่ ๘ : อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับรองรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงลําดับที่ ๑๒ : มีการเข้าตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดแต่ยังไม่ครบ
ทุกคณะ/สํานัก/วิทยาลัย/หน่วยงาน จากงานตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยงลําดับที่ ๑๕ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของบางคณะ/หน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพฯ ต่ํากว่า ๓.๕๑ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม และรอบต่อไป
สําหรับความเสี่ยง จํานวน ๘ ความเสี่ยง ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยที่
ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม
๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เสนอปัญหา อุปสรรค ในประเด็นผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในภาพรวมที่สําคัญ และเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
- คณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอปัญหา อุปสรรค ในประเด็น ความเสี่ยงที่ยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จ เป็นความเสี่ยงการควบคุมภายในที่ต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ได้เสนอปัญหา ในประเด็น อัตรากําลังและ
งบลงทุน ไม่เพียงพอทําให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้เสนอปัญหา อุปสรรค ในประเด็นการติดตามรายงานผลงานวิจัยฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ เนื่องจากมีปัจจัยหลาย
ประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก
/ครื่องมือ…

๑๔
เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการไม่พร้อม เป็นต้น ซึ่งต้องรอการปรับปรุงซ่อมแซม และโดยส่วนใหญ่ต้องการขยายเวลาใน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยให้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป
- สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอปัญหา อุปสรรค ในประเด็น แนวทาง
บริหารความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงและอาจทําให้เกิดความล่าช้าในบางส่วน และด้านความเสี่ยงของลักษณะทาง
กายภาพของถนนภายในมหาวิทยาลัย
- สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ในประเด็น ความเสี่ยงที่ต้อง
โอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบนั้น ยังไม่ได้ดําเนินการ
สํ า หรั บ แนวทางในการแก้ ไ ข ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานนั้ น ในเบื้ อ งต้ น
ระดับ คณะ/หน่ว ยงาน ควรดํา เนิน การตามแนวทางแก้ไ ข ที่กํา หนดไว้ใ นแผนงานบริห ารความเสี่ย งและควบคุม
ภายในและประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
๔) ผลการดําเนินงานตามแผนในภาพรวม อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งจะต้องดํา เนิ น การต่ อ ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดั ง นั้ น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
กําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๒. ระดับคณะ/หน่วยงาน
๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง : คณะ/หน่วยงานที่กําหนดแผนบริหารความ
เสี่ยง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมี ๔ หน่วยงาน คือ คณะบริหารศาสตร์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และสํานักวิทยบริการ ดําเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กําหนดครบถ้วนทุกความเสี่ยง ส่วนคณะ/หน่วยงานอื่นๆ มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จครบถ้วนทุกความเสี่ยง
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน : คณะ/หน่วยงานที่กําหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานมีสถานะอยู่ระหว่างดําเนินงานตามแผนที่กําหนด แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จครบถ้วนทุกความเสี่ยง
๓) ผลการดําเนินงานตามแผน ในภาพรวม อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งจะต้องดํา เนิ น การต่ อ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดั ง นั้ น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
กําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กันยายน ๒๕๕๖
๒ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

/มติที่ประชุม…

๑๕
เห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและ
มติที่ประชุม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กันยายน ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ให้กองแผนงานปรับปรุงการนําเสนอ โดยจําแนกเป็น ๒ แผน คือ แผนบริหารความเสี่ยง และแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔)
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๗ คน
จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จํานวน ๒ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จํานวน ๑ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชา เคมี

จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๒ คน

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๗ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน
/มติที่ประชุม…

๑๖
มติที่ประชุม
อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๗ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการด้านแผนงบประมาณ การเงินการบัญชี ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการประชุมและมี
มติเห็นชอบให้ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยได้เสนอร่างการแก้ไขข้อบังคับเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฉบับแก้ไขและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
จึงเรียนที่ ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

๑. มอบงานวิ จัยนํากลับ ไปปรับแก้โดยปรั บ ปรุงแก้ไขทั้ งฉบั บ
๒. มอบที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายร่ ว มพิ จ ารณายกร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ
ดังกล่าวร่วมกับงานวิจยั ก่อนนําเสนอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป
๔.๔.๒ การขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น ทุ น เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายทุ น การศึ ก ษาแด่ ส มเด็ จ
พระเทพรัต นราชสุด าฯสยามบรมราชกุ มารี เพื่ อ พระราชทานแก่ นั ก เรี ยน
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการดํ า เนิ น โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ด้ า นการศึ ก ษาได้ รั บ การประสานจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชนและการกี ฬ าแห่ ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาในการขอรับทุนพระราชทานฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมจํานวน ๒๗๔ ทุน
สํานักงานวิเ ทศสัม พันธ์ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการดําเนินโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาและได้สอบถามไปยังคณะต่างๆ เพื่อพิจารณาเรื่องการทูลเกล้าฯ
ถวายทุน ซึ่งมีคณะที่ประสงค์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา จํานวน ๔ คณะ คณะละ ๑ ทุน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
/คณะวิศวกรรมศาสตร์…

๑๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ และ
ต่อมาคณะกรรมการดําเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ได้เชิญผู้แทน
จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ประจําปี
๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้
ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบในเบื้องต้นเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๔ ทุน
ดังกล่าว โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น ทุ น เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนจากราชอาณาจักร
กัมพูชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๓ ขออนุมัติชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติให้พิจารณาทบทวนชื่อปริญญา นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้พิจารณารายละเอียดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๔ ปริญญาและ
เครื่องหมายวิทยฐานะ ดังนี้
“มาตรา ๔๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ ...
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย”
๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
“ข้อ ๔ ปริญญากิตติมศักดิ์มี ๓ ขั้น คือ
๔.๑ ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...
ข้อ ๕ สาขาวิชาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้ใช้ตามชื่อปริญญา สาขาวิชาและอักษรย่อ
ของปริญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา”

/๑.๓ พระราชกฤษฎี ก า...

๑๘
๑.๓ พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สํา หรั บ สาขาวิ ช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
“มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
...(๕) สาขาแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่าแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ พ.ด. ...
๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จาก ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มีคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ทํ า หน้ า ที่ เ ลื อ กสรรและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารกลั่ น กรองเพื่ อ นํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
“ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา
(๑) การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้พิจารณาตามผลงานที่สมควรจะได้รับ
(๒) การใช้ชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ ให้ใช้ชื่อตามชื่อปริญญา สาขาวิชา และอักษรย่อของ
ปริญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้ชื่อ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ.์ ...
บทสรุป
แนวคิดการใช้ชื่อปริญญาปริญญากิตติมศักดิ์ในระดับเอกเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แล้ว
ตามด้วยชื่อสาขาวิชา เนื่องจาก ชื่อปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีความครอบคลุมกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับเชิง
วิชาการมากกว่าชื่อเฉพาะสาขา ซึ่งจะแสดงถึงความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา การอนุมัติชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แก่แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง เป็น แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ชื่ อ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ก่ แ พทย์ ห ญิ ง ซิ น เธี ย ค่ า
เป็น “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”
๔.๔.๔ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิจารณา ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการประชุมที่จําเป็นเร่งด่วนนั้น
/สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖…

๑๙
สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตาม
แผนการจัดประชุม และกําหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะหมดลงในสิ้นปีนี้ ดังนั้น
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สรุปการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. สรุปจํานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. สรุปจํานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบปฏิทนิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖.๒ การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๔ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารศาสตร์
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ กําหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

/เลิกประชุม...

๒๐

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

