รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๓. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๐. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายนิกร วีสเพ็ญ
๑๒. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
๑๕. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๘. นายไท แสงเทียน
๑๙. นายฐิติพล ภักดีวานิช
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/๒๒. นางอรอนงค์...

๒
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๒๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๒๔. นายโอภาส เขียววิชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
๓. นายตะวันฉาย โพธิ์หอม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๒. นายโอภาส เขียววิชัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสถาบัน
คลังสมองของชาติ
ประธานแจ้งที่ประชุม สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
The 3rd UGP Forum Audit Committee คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ
สภามหาวิทยาลัย : “Effective Audit Committee” As a Smart Tool for University’s Governing Board
ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เพื่อสร้างความตระหนักใน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) ระหว่างกัน
/มติที่ประชุม...

๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนแห่ง
และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นพรรณ ธานี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
นําเสนอที่ประชุม ดังต่อไปนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาเพื่อขอความร่วมมือจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
การกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยกําหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และไม่เกิน ๒
วาระติดต่อกัน
๒. มหาวิทยาลัยได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่ อ
รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว๗๔
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือ
ในการกํ า หนดจํ า นวนและระยะเวลา ในการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) มาเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย : ให้ดํารงตําแหน่งในเวลาเดียวกันได้
ไม่เกินสามแห่ง
๒. กรณีดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย : ให้ดํารงตําแหน่งในเวลาเดียวกัน
ได้ไม่เกินห้าแห่ง
๓. กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลา
เดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑ กรณี ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง แห่ ง จะดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินสามแห่ง
๓.๒ กรณี ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย สองแห่ ง จะดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
๓.๓ กรณีดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรวมสามแห่ง ไม่อาจดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกได้
/จึงขอเสนอ...

๔
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สรุ ป ข้ อ มู ล การดํ า รงตํ า แหน่ ง ของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๘ – ๙ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น
มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ กรณี ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา ให้เรียกคืนเงินตามสัญญากู้ยืม
ที่ได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัย
หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขข้อความจากเดิม ระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็น ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ กําหนด
หน้าที่ ๒๙ บรรทัดที่ ๑ – ๔ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น
มติที่ประชุม มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ โดยยึด
วัตถุประสงค์จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลัก ทั้งนี้ วิธีการเบิกจ่ายเงินในบางรายการอาจมอบ
อํานาจให้แก่อธิการบดีจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และเมื่อ
แก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒ บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนผู้ลาออกแล้ว ให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ต่อไป
หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น
/มติที่ประชุม…

๕
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเงินรายได้ตาม
นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริ ญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่
ประชุม ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์
มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนจํานวนการรับนักศึกษา ในระหว่างช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ระดับปริญญาตรี
๑.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จากเดิม รับนักศึกษา
ปีละ ๘๐ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๖๐ คน เนื่องจาก มีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เพิ่มเติม ทําให้มีจํานวน
นักศึกษาที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและชุดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ หมาะสมและยั ง คงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพในการจัด การเรี ย นการสอน และทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์/ทดสอบของนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา
๑.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เลื่อนการรับ
นักศึกษา จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น เริ่มรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๕๐ คน เนื่องจาก หลักสูตรอยู่ระหว่าง
การแก้ไขหลักสูตร ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบหลักสูตร
ซึ่งจะต้องดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ก่อนที่จะทําการเปิด
การเรียนการสอนต่อไป
๑.๒ ระดับปริญญาโท
๑.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิม รับ
นักศึกษาปีละ ๑๕ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๒๐ คน เนื่องจาก ศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร สามารถรับภาระ
งานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มีจํานวนนักศึกษาใน
หลั ก สู ต รจํ า นวน ๒๐ คน สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว จํ า นวน ๑๐ คน อี ก ทั้ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะได้ดําเนินโครงการรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยเน้นทั้งจากกลุ่มผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่ทํางานแล้ว โดยการออกไปแนะแนวหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์วิจัยต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และยโสธร เพื่อให้มีจํานวน
นักศึกษามากขึ้น
๑.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากเดิม รับนักศึกษาปีละ
๑๐ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๕ คน เนื่องจาก อาจารย์มีภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
อาจารย์ในสาขาวิชาหลายท่านจะต้องรับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ ด้วย
/๑.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต…

๖
๑.๒.๓ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จากเดิ ม รั บ
นักศึกษาปีละ ๒๐ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน เนื่องจาก มีจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่ํากว่าแผนการรับเป็น
จํานวนมาก โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ มีผู้สมัครเข้าศึกษา ๒ คน, ๒ คน, ๐ คน (ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา)
และ ๑ คน ตามลําดับ
๑.๓ ระดับปริญญาเอก
๑.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากเดิม รับนักศึกษาปีละ ๕ คน
เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน เนื่องจาก ศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร สามารถรับภาระงานการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรจํานวน ๑๘ คน
สําเร็จการศึกษาไปแล้ว จํานวน ๕ คน อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะได้
ดําเนินโครงการรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยเน้นทั้งจากกลุ่มผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่ทํางานแล้ว
โดยการออกไปแนะแนวหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์วิจัยต่างๆ ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และยโสธร เพื่อให้มีจํานวนนักศึกษามากขึ้น
๒. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตร
๒.๑.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการแพทย์ ท างเลื อ ก สาขาวิ ช า
โฮมิโอพาธีย์ ขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจาก หลักสูตรนี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากต่างประเทศ ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้คณะฯ ประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ ระดับปริญญาโท
๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารบริการสุขภาพ จากเดิม
รับนักศึกษาปีละ ๑๕ คน เป็น รับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน เพื่อให้ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
๒.๒.๒ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ชะลอการรับนักศึกษา เนื่องจาก อาจารย์มีภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๒.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ รับนักศึกษา
ปีละ ๕ คน เลื่อนการรับนักศึกษา จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการจัดทําหลักสูตร
ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันในการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒.๒.๔ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ รับนักศึกษาปีละ
๕ คน เลื่อนการรับนักศึกษา จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการจัดทําหลักสูตร ซึ่งคาด
ว่าแล้วเสร็จไม่ทันในการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒.๒.๕ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ เดิมรับนักศึกษา
ปีละ ๑๕ คน ขอยกเลิกการรับนักศึกษา เนื่องจาก คณะฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัช
กรรมคลินิกและการบริหารแทนหลักสูตรดังกล่าว
/๒.๒.๖ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต…

๗
๒.๒.๖ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
ขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษาละ ๑๐ คน โดยเริ่มรับในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจาก เป็นหลักสูตร
ที่เตรียมเปิดรับผู้เข้าศึกษาแทนหลักสูตรเภสัชกรรมปฏิบัติ
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติขอปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา และ
ปรับแผนการรับนักศึกษา ดังนี้
๓.๑ ระดับปริญญาโท
๓.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ ปรับชื่อ
สาขาวิชาเป็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาจํานวน ๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพิ่มเป็นปีละ
๑๐ คน ในปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอนและเป็นชื่อสาขาวิชาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
๓.๒ ระดับปริญญาเอก
๓.๒.๑ หลั กสูต รปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย์ ปรับ ชื่ อ
สาขาวิชาเป็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาจํานวน ๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพิ่มเป็นปีละ
๑๐ คน ในปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอนและเป็นชื่อสาขาวิชาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
๔. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๔.๑ ระดับปริญญาโท
๔.๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ยกเลิกการรับ
นักศึกษา เนื่องจาก ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้จัดทําหลักสูตรใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการศึกษาการพัฒนา ซึ่ง
คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้
๔.๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เลื่อนการรับนักศึกษา
จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๑๐ คน เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการแก้ไขรายละเอียดตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
๔.๑.๓ หลั กสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์และการพัฒ นา
ยกเลิกการรับนักศึกษา เนื่องจาก คณะฯกําลังจัดทําร่างหลักสูตรการศึกษาการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ คาดว่า
จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา อีกทั้งหากหลักสูตรมีการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะทําให้มี
นักศึกษาตกค้าง และจะทําให้สัดส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เพียงพอ
๔.๑.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา เลื่อนการ
รับนักศึกษา จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๑๐ คน เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการแก้ไขรายละเอียด
ตามมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
๔.๑.๕ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เลื่ อ นการ
รับนักศึกษาจากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ โดยจะรับนักศึกษาปีเว้นปีจํานวนปีละ ๑๐ คน เนื่องจาก อยู่ใน
ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
/๔.๒ ระดับปริญญาเอก...

๘
๔.๒ ระดับปริญญาเอก
๔.๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา เลื่อนการ
รับนักศึกษา จากเดิม ปี ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๗ จํานวนปีละ ๕ คน เนื่องจาก มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา ที่จะต้องเลื่อนการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งความพร้อมของคณาจารย์ประจําที่จะสําเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานอีกด้วย
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปี
การศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุมอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในการเสนอขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาในคราวต่อไป โดยเฉพาะหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง นั ก ศึ ก ษาเดิ ม ที่ ยั ง คงศึ ก ษาอยู่ และความสามารถที่จ ะสามารถรั บ
นักศึกษาเพิ่มเติมได้
๒. มหาวิทยาลัยควรจัดทําข้อมูลแสดงจํานวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่มี
การปรับแผนการรับฯ แล้วนําเสนอด้วย
๓.๒ ขออนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา นํ า เสนอ
ที่ประชุม ดังต่อไปนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนการขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถ
ดําเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว
๓. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการเพิ่มเติม
รายละเอียดในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา)
/จึงขอเสนอที่ประชุม...

๙
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๓.๓ การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอ
ที่ประชุม ดังต่อไปนี้
๑. กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้เสนอเรื่อง กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และให้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ในร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ พ.ศ. .... (เพื่อ
กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ได้รับการ
ปรับเงินเดือนเช่นเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุ แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)
บั ด นี้ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม บทเฉพาะกาล ใน (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
มีรายละเอียด ดังนี้ “กรณีมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ด้วย
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน”
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
๑. ร่างข้อความบทเฉพาะกาลดังกล่าวข้างต้น
๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทํา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เมื่อแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว แล้วจึงเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป
/๒. การกําหนดอัตราเงินเดือน…

๑๐
๒. การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาอัตรา
เงินเดือนสําหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทํางาน และศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา
นําเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สรุ ป รายละเอี ย ดได้ ดั ง นี้ งบประมาณที่ เ สนอเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง สิ้ น
๓๙,๐๑๙,๗๘๙.- บาท จําแนกเป็น
๑. กองคลัง
- โครงการบริหารจัดการทั่วไป จํานวน ๓๒,๑๓๒.- บาท
๒. สํานักงานวิทยบริการ
- โครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงาน จํานวน ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รวมเป็น จํานวน ๒,๑๒๙,๑๙๕.- บาท
- โครงการปรับปรุงโรงอาหาร จํานวน ๓๕๓,๑๙๕.- บาท
- โครงการปรั บ ปรุ ง อาคาร ระบบสาธารณู ป โภคและพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
จํานวน ๑,๗๗๖,๐๐๐.- บาท
๔. สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
- โครงการพัฒนาระบบริหารงานวิจัย จํานวน ๒๙,๐๐๐.- บาท
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมเป็นจํานวน ๘,๒๓๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงอาคาร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จํานวน
๖,๘๒๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙๑๐,๐๐๐.บาท
๖. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน จํานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
/๗. คณะบริหารศาสตร์...

๑๑
๗. คณะบริหารศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จํานวน ๘๔๐,๐๐๐.- บาท
๘. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จํานวน ๑๙,๕๘๓,๓๗๒.- บาท
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) จํานวน ๑๒,๑๕๑,๙๖๙.- บาท
- โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาลศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
๑๑๐,๘๒๙.- บาท
- โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและบริ ก ารแก่ ชุ ม ชน (PCU) จํ า นวน
๔,๖๑๖,๕๕๓.- บาท
- โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
จํานวน ๒,๗๐๔,๐๒๑.- บาท
๙. กองบริการการศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา จํานวน ๔๑๖,๐๙๐.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ
๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔ โดยที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ เป็นงบประมาณเพิ่มเติม
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของกองคลัง สํานักวิทยบริการ สํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๑๙,๗๘๙.บาท
มติที่ประชุม อนุ มัติ ทั้ ง นี้ ให้มหาวิท ยาลัย สรุป จํ า นวนงบประมาณที่ข อ
อนุมัติเพิ่มเติมตั้งแต่ต้นปี และจํานวนงบประมาณเมื่อรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ในคราวแรก และแสดงสัดส่วนงบประมาณด้านต่างๆ ตามแผนกล
ยุทธ์

/๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ ๆ...

๑๒
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ร่าง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ. รอบสามของมหาวิทยาลัย
และคณะวิชา
นายสุรชัย จูมพระบุตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ ขอถอนระเบียบวาระไปก่อน เพื่อจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนตําแหน่งว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษ ย์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอที่ประชุม ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เสนาะ ติเยาว์ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านสาขาวิชาบริหาร เสนอ
ชื่อโดยคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
เนื่องจากมีภาระงานมาก และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคัดเลือก
กรรมการแทนตําแหน่งว่างดังกล่าว นั้น
ในการดังกล่าว ก.พ.อ. กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอก คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ก.พ.อ.กําหนด และแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กําหนดให้คณะต่างๆ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วกองการเจ้าหน้าที่
ทาบทาม แล้วเสนอผลการทาบทามต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งแทน
ตําแหน่งว่างในชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่คณะบริหารศาสตร์เสนอชื่อ ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยินดีรับเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนตําแหน่งว่างคือ ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ สาขาวิชาการจัดการ
ขนส่งระหว่างประเทศ สังกัดภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
สาขาวิชาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนตําแหน่งว่าง
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ – วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามที่ ก.พ.อ. กํ า หนด โดย
ศาสตราจารย์ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ปี ๒๕๕๓ ลําดับที่ ๒
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๔.๒.๒ ขออนุมัติการสําเร็จ…

๑๓
๔.๒.๒ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๗)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
นําเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๗) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๕ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา
ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จํานวน ๔ คน
๒. คณะบริหารศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามหลักสูตรได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่
๙ การสําเร็จการศึกษา
- ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
- ข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สํ าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการ
สําเร็จการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๗) ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
ไม่มี

/๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น…

๑๔
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ แผนการดําเนินงานเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่
ประชุ ม ตามที่ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ได้ กํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ใ นการ
ดําเนินงานด้านบริการวิชาการ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก เพื่ อ ให้ ส ถาบั น จั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รภายนอก ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ การ
ดําเนินงานดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะ ๓ - ๕ ปี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมของสมาชิกภายในชุมชน หรือองค์กร
จากความสําคัญดังกล่าว คณะบริหารศาสตร์ได้เสนอโครงการการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน พื้นที่ดําเนินงาน ณ บ้านโนนเค็ง ตําบล
หนามแท่ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะนิติศาสตร์ได้เสนอโครงการกระบวนการยุติธรรมชุมชน
(การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตําบลม่วงใหญ่ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ พื้นที่
ดําเนินงาน ณ ตําบลม่วงใหญ่ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
“โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ใ ห้การสนั บสนุนทุนการเอื้ออํานวย และความร่วมมื อจาก ส.ป.ก. ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
จากการติดตามผลการดําเนินงาน ทีมงานวิจัยได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเหล่ า นี้ ใ ห้ ขั บ เคลื่ อ นสู่ ชุ ม ชนที่ พึ่ ง ตนเองและมี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยดํ า เนิ น การผ่ า นผู้ นํ า และ
คณะกรรมการของกลุ่ม ซึ่งพบว่า ผู้นําสามารถทํางานกับสมาชิกและขยายผลสู่ชุมชนได้ผลดีมาก ซึ่งมีแผนงานการ
ส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน อย่างต่อเนื่องไปอีกจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
๑. ภูฝอยลมวิสาหกิจชุมชนยางพารา ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี
๒. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (เลี้ยงปลา) บ้านคําพระ ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
๓. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. กลุ่มปลูกหญ้าและเลี้ยงโค บ้านหนองฟ้า ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
๕. กลุ่มเห็ด(จักสาน) บ้านสว่าง ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
/จากความสําคัญดังกล่าว…

๑๕
จากความสําคัญดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์จึงได้เสนอแผนการดําเนินงานการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เป็นโครงการที่จะดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ดังกล่าว
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแผนการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยคณะบริหารศาสตร์, แผนพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตําบลม่วงใหญ่ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยคณะนิติศาสตร์ และแผนการดําเนินงานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) โดยเกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรเป็นการดําเนินงานของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย โดยอาจดําเนินการในรูปแบบ
ของการบูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ควรจัดทําขอบเขตพื้นที่ในการดําเนินงาน (Maping) และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓. ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่
จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ นั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว ควรจะ
ดําเนินการให้ความรู้กับชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมในด้าน
ดังกล่าว
๔. ปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารเพื่อให้เห็นถึงการทํางานที่ต่อเนื่องจากการดําเนินการที่
ผ่านมา ในปีก่อนหน้านี้
๕. ปรับปรุงข้อความในโครงการที่อาจส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ
การแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับรัฐบาล ในกรณีโครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจ
บ้านโนนเค็งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการ
เรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน และเป็นศูนย์ในการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในการนําความรู้จากการศึกษา
มาแก้ปัญหาให้กับชุมชนและเป็นความต้องการของพื้นที่ ในรูปแบบของการศึกษา วิจัยและพัฒนาจากการทํา
สารนิพนธ์ (Senior Project) ของนักศึกษา
๗. ควรจัดทํา แผนงานบริก ารวิ ชาการทั้งจากที่เ กิดจากความต้ องการของชุมชน และ
โรงเรียน เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหากสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกรักชุมชน และสามารถต่อยอด
การดําเนินงานของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจากการทําสารนิพนธ์ (Senior Project)
ได้อีกด้วย
/๘. ควรมีการสร้างเสริม…

๑๖
๘. ควรมี ก ารสร้ า งเสริ ม แรงจู ง ใจให้ แ ก่ อ าจารย์ โดยจั ด การประชุ ม วิ ช าการร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายนอก และให้มีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้ เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้นําเสนอผลงานทางวิชาการจากการดําเนินงานดังกล่าว
๙. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ประสานงานและติดตามการดําเนิน
แผนงานฯ ดังกล่าว
๔.๔.๒ ขออนุมัติเงินสมทบการดําเนินโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอ
ที่ประชุม ดังต่อไปนี้
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําโครงการการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี เสนอสํานักงานสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ยูโร
๒. สหภาพยุโรปแจ้งว่ายินดีรับข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
สหภาพยุโรป จะให้การสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๔๕๐,๐๐๐ ยูโร และมหาวิทยาลัยต้องสมทบในส่วนที่เหลือ
อีก จํานวน ๕๐,๐๐๐ ยูโร ในระยะเวลา ๔ ปี
๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะสนับสนุนสมทบงบประมาณ จํานวน ๕๐,๐๐๐ ยูโร
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ ยูโร (ห้าหมื่นยูโร) เพื่อสมทบการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ในระยะเวลา ๔ ปี
มติที่ประชุม อนุมัติเงินสมทบการดําเนินโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
จํานวน ๕๐,๐๐๐ ยูโร (ห้าหมื่นยูโร)
โดยใช้เงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับ
งบประมาณที่จะใช้ในปีถัดไปให้มหาวิทยาลัยตั้งแผนเงินรายได้รองรับต่อไป
๔.๔.๓ ขอกําหนดตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง ครูปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายตะวั น ฉาย โพธิ์ ห อม รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอที่ประชุม ข้อ ๑. ก.พ.อ. ได้กําหนด ในข้อ ๓. ตามหนังสือที่ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การเข้าสู่ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตําแหน่งประเภททั่วไป วิ ชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ยุบสายงานช่ วยสอน(ตําแหน่งครู) โดยให้เป็น
ตําแหน่งในกลุ่มปฏิบัติการระดับต้น ที่ตรงกับความรู้ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากเห็นว่า
- ไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดสายงานนี้ เพราะสายงานอื่นใน ข้อ ๑) กลุ่มปฏิบัติการ
ระดับต้น กลุ่มที่ ๑.๒) กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่างๆ (๑๖ สายงาน) สามารถปฏิบัติงานช่วยสอนได้อยู่แล้ว และ
/- ชื่อตําแหน่งครู…

๑๗
- ชื่อตําแหน่งครูไปซ้ํากับตําแหน่งครู ใน พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒. ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในข้อ ๗ ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
ตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น
โดยมีการจําแนกตามลักษณะ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือตําแหน่งอื่นที่กําหนดให้เป็น
ตําแหน่งประเภท ทั่วไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
ชื่อสายงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
ผู้ปฏิบัติงานประมง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างภาพ
ช่างพิมพ์
ช่างศิลป์
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
ชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ชํานาญงานพิเศษ-ชํานาญงาน
บัญชี
ชํานาญงานพิเศษ-ชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานประมง
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ชํานาญงาน-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างภาพ
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างพิมพ์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างศิลป์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างเขียนแบบ
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องยนต์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
/ช่างเทคนิค…

๑๘
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างทันตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ช่างเทคนิค
ช่างกายอุปกรณ์
ช่างทันตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน
ชํานาญงานพิเศษ-ชํานาญงาน
ชํานาญงานพิเศษ-ปฏิบัติงาน

ตามรายละเอียดข้างต้น ก.พ.อ. ยังคงให้ยุบสายงานช่วยสอน(ตําแหน่งครู) แต่คงไว้
เฉพาะสายงานช่วยสอน ตําแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ เพื่อรองรับข้าราชการที่เดิมดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบ
ได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อเท็จจริง
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม ข้อ ๑. โดยเปลี่ยนตําแหน่ง
ข้าราชการและพนักงานที่ดํารงตําแหน่งครู เป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่างๆ
(๑๖ สายงาน) และมอบหมายให้ปฏิบัติงานช่วยสอนในวิชาปฏิบัติการ
๒. ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภารกิจงานช่วยสอนวิชาปฏิบัติการนั้น มีลักษณะเฉพาะจําเป็นต้องเรียกชื่อตําแหน่ง
ครูปฏิบัติการ สรุปเป็นสาระสําคัญ /หน้าที่หลัก ตามเอกสารแนบ ๑ (เหตุผลและความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งครูปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
จากความเป็นมาดังกล่าว และสืบเนื่องจาก ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดชื่อตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และกรอบตําแหน่ง(จํานวนอัตรากําลัง
ที่ควรมี) เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติที่ประชุมพิจารณา กําหนดชื่อตําแหน่งใหม่ให้
สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ โดยขอกําหนดตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง ครูปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
- พิจารณาการกําหนดชื่อตําแหน่ง : ครูปฏิบัติการ
- พิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
- พิจารณากรอบตําแหน่ง(จํานวนอัตรากําลังที่ควรมี) : เดิมผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ที่มี
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ อัตรา แต่สามารถเปลี่ยนเป็นครูปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้น
ไป) ได้ จํานวน ๖ อัตรา ซึ่งกรอบอัตรากําลังที่ทางคณะควรมี ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ๖ อัตรา แต่หากมีการนําคุณวุฒิ
/มาเพิ่มเติม…

๑๙
มาเพิ่มเติมและมีการปรับสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด
คณะควรมีอัตรากําลังอีก ๗ อัตรา รวมอัตรากําลังที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรได้รับการจัดสรร คือ ๑๓ อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบการกําหนดชื่อตําแหน่ง : ครูปฏิบัติการ เป็น ผู้สอนปฏิบัติการ
และเห็นชอบในหลักการของกรอบอัตรากําลังทั้ง ๑๓ อัตรา และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทํารายละเอียด
ความจําเป็นในแต่ละตําแหน่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป ส่วนมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งให้นําไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
๔.๔.๔ ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
นายวิ โ รจน์ มโนพิ โ มกษ์ คณบดี ค ณะบริ ห ารศาสตร์ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม ไปเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี) โดยมีกรอบและแนวทาง
ความร่วมมือ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๑. บริษั ท บริจาคเงิ นเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยในหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน ๑๐๐ ทุน/รุ่น
๒. บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่บริษัทจัดหาให้
๓. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทํางานจริง โดยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้า
ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการของบริษัท
๔. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อสารการเรียนการสอนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
๕. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
๖. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันดําเนินกิจกรรมหรือดําเนินโครงการที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบร่วมกัน
คณะบริหารศาสตร์ ดําเนินการร่ างหลักสูตรและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รมี ค วามแตกต่ า งจากหลั ก สู ต รสํ า หรั บ
นักศึกษาภาคปกติ คือ จัดในรูปแบบของการฝึกงานแบบเข้มข้น มีการฝึกงานในสถานประกอบการ ๗-Eleven
ในทุกภาคการศึกษาทําให้การเรียนการสอนของหลักสูตรจะต้องจัดกลุ่มเฉพาะ ไม่เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร
อื่นๆ ชัดเจน (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น จึงมีค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเรียนการสอนมากกว่าหลักสูตรภาคปกติ
/อื่นๆ (เอกสารแนบ ๓)…

๒๐
อื่นๆ (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งหากเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรภาคปกติ จึง
ไม่เพียงพอต่อต้นทุนในการบริหารหลักสูตร ดังนั้นคณะบริหารศาสตร์ จึงได้คํานวณจุดคุ้มทุนในการบริหารหลักสูตร
ดังกล่าว ดังนี้
เหมาจ่าย ๑๙,๕๐๐ บาท
รายได้เหมาจ่าย

๑๙,๕๐๐

เข้าคณะ ๗๐%

จุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุน

๒๗,๓๐๐
๒๒๑
๕๕

บาท/หัว/ปี
คน/ปี
คน/ชั้นปี

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียม
การศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในอัตรา
ภาคการศึกษาละ ๑๙,๕๐๐ บาท/คน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนระเบียบวาระไปก่อน เพื่อจัดทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาให้มคี วามสมบูรณ์มากขึ้น
๔.๔.๖ การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นพรรณ ธานี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
นําเสนอที่ประชุม ด้ วย ข้ อ ๑๖ แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้การจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้วิธีสอบแข่งขัน เว้นแต่
มีเหตุพิเศษดังต่อไปนี้ จะใช้วิธีการคัดเลือกก็ได้ ๑) กรณีการจ้างผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒) กรณีการจ้างผู้สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ๓) กรณีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และ ๔)
กรณีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการได้คุณภาพ
มาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการคัดเลือก และเพื่อความคล่องตัว คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติ
เห็นชอบให้ กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากําหนดให้การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ใช้วิธีการคัดเลือก และพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/เรื่อง การสรรหาบุคคล…

๒๑
เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. .... ทั้งนี้ เป็นอํานาจการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑) กําหนดให้การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ใช้วิธีการคัดเลือก
๒) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ และปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทํา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เมื่อแก้ไขแล้วจึงเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ลับ)
การประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ กํ า หนดในวั น ที่ ๓๐ มีน าคม
๒๕๕๖

/เลิกประชุม…

๒๒

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

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

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

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๖

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

