๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๗. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๘. นางอรวรรณ ชยางกูร
๙. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๑๑. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๔. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๗. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

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

/ผู้ที่ไม่มาประชุม…

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
และกิจการภายใน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์

๒. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๓. นายทรงพล อินทเศียร
๔. นายฐิติพล ภักดีวานิช
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ประชุม ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ล า
ประชุม จานวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๑.๒ การอนุญาต...

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ร่ ว มเพื่ อ เตรี ย มการรั บ เสด็ จ ฯ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เพื่ อพระราชทานปริ ญญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าปีก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖
กับกรมราชองครักษ์ สานักพระราชวัง สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๘
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท า
(ร่าง) กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เปิดสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (สมอ.๐๗)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์ เจริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาประจา
ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๑๐ คณะ รวมทั้งสิ้น ๗๓ หลักสูตร และทุกคณะ ได้รายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนตามแบบรายงาน สมอ.๐๗ เรียบร้อยแล้ว สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรดังกล่าว และสรุปข้อมูลรายงาน ดังนี้
๑. จานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวนรวมทั้งสิ้น ๗๓ หลักสูตร คือ
๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๔๓ หลักสูตร
๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน ๑๙ หลักสูตร
๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๑๑ หลักสูตร
/๒ การเปลี่ยนแปลง…

๔
๒ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองมาตรฐานแล้ว
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคการศึกษาต้นและปลาย จานวนรวมทั้งสิ้น
๒๓ หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการและลาศึกษาต่อ ดังนี้
๑)
คณะวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคการศึกษาต้น จานวน
๗ หลักสูตร
๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคการศึกษาต้น จานวน
๓ หลักสูตร และภาคการศึกษาปลาย จานวน ๖ หลักสูตร
๓) คณะศิ ล ปศาสตร์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในภาคการศึ ก ษาต้ น จ านวน
๓ หลักสูตร
๔) คณะบริ ห ารศาสตร์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รในภาคการศึ กษาต้ น จ านวน
๑ หลักสูตร
๕) คณะรัฐศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคการศึกษาต้น
จานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาปลาย จานวน ๑ หลักสูตร
๓ จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาทุกระดับของหลักสูตรรวมทั้งสิ้น = ๕,๐๕๕ คน โดยแบ่งเป็น
๓.๑ จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี = ๔,๗๙๘ คน
๓.๒ จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท = ๑๙๗ คน
๓.๓ จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก = ๖๐ คน
๔ การดาเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีผลการดาเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งด้าน
การบริหารหลักสูตร มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การให้บริการและสนับสนุน การเรียนของนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการดาเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทุกหลักสูตรมี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาประเมินผลทุกภาคการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ก าหนด โดยได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมไม่ ต่ ากว่ า ๓.๕๑
(จากคะแนนเต็ม ๕)
๕ การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร โดยนาผลการประเมินหลักสูตรจากภาคการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุง
พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนี้
/๕.๑ มีระบบ...

๕
๕.๑ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ และทาหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตร
๕.๒ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คานึงถึงความ
แตกต่างทางความสามารถทางการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนกาหนดเนื้อหาวิช าให้เหมาะสมและยืดหยุ่น
แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ และทาวิจัยโดยอิสระตามความสนใจและความถนัดทางการเรียน
๕.๓ อาจารย์ผู้สอนได้ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีระบบการวัดประเมินผลนักศึกษาการตัดเกรดที่ได้มาตรฐาน
๕.๔ เนื่องจากทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ปี ๒๕๔๘
เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการกาหนดการประเมินหลักสูตรตามรอบเวลา
๕ ปี โดยกาหนดประเมินในหลักสูตร TQF แทน
๖ ปัญหา/แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
จากรายงานการดาเนินงานหลักสูตรดังกล่าว พบปัญหาในการดาเนินงาน และขอเสนอแนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานหลักสูตร ดังนี้
๖.๑ ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
๑) บางหลั กสู ตรส่ งรายงานช้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด ควรแจ้งคณะแก้ไขโดยให้
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร เพื่อกากับ ติดตามให้คณะส่ ง
รายงานตามแบบ สมอ.๐๗ หลังสิ้นภาคการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน เพื่อตรวจสอบ สรุปผล จัดทารายงาน และส่ง
รายงานหลักสูตรให้ สกอ. ทราบต่อไป
๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรบางคณะยังไม่สามารถ กากับ ติดตาม และ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ เนื่องจากบางหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรต่ากว่า ๓ ครั้งต่อภาคการศึกษา และจานวนผู้เข้าประชุม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนั้น คณะควรมีการกากับ
ติดตามการดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหลักสูตรให้บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปีการศึกษาต่อไป
๓) บางหลักสูตรรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบ เช่น จานวนนักศึกษามีอยู่/จานวนนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา/จานวนและนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ระดับ บั ณฑิตศึกษา เป็ น ต้น คณะควรตรวจสอบและแยกประเภทนักศึกษาหลักสู ตรเก่า (ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
ปี ๒๕๔๘) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือนักศึกษายังตกค้าง ออกจากนักศึกษาหลักสูตร TQF เนื่องจากบางหลักสูตรรายงาน
จานวนนักศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตรรวมกัน ทาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และคณะควรประสานงานกับงานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษา เพื่อให้ ตรวจสอบและแยกประเภทนักศึกษาหลั กสู ตรเก่าและหลั กสู ตร TQF ให้ ถูกต้อง เนื่องจากบาง
หลักสูตรจานวนนักศึกษาในฐานข้อมูลระบบทะเบียนฯ (Reg.) รายงานรวมกันทาให้การรายงานข้อมูลจานวนนักศึกษา
คณะไม่ถูกต้องด้วย
/๖.๒ ด้านการประเมิน...

๖
๖.๒ ด้านการประเมินผลหลักสูตร
การรายงานผลการประเมินหลักสูตรบางหลักสูตรรายงานผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา (ผลการประเมินจากระบบทะเบียนฯ Reg.) เท่านั้น
แต่คณะไม่รายงานการประเมินหลักสูตร หรือระบุผลการประเมินหลักสูตรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่ม ทาให้ข้อมูลผลการ
ประเมินหลักสูตรน้อย ดังนั้น คณะควรดาเนินการสารวจ/ประเมินผลหลักสูตรด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ระดับความ
พึงพอใจของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ การสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต เป็นต้น
๖.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการให้บริการนักศึกษา
๑) บางหลักสูตรมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าทาปัญหาพิเศษและภาระอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษที่ไม่เหมาะสม บางภาควิชาให้นักศึกษาทาปัญหาพิเศษเป็นรายบุคคล แต่บางภาควิชาให้นักศึกษาทาแบบกลุ่ม
ทาให้มีปัญหาการกระจายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ เนื่องจากทาให้อาจารย์บางท่านที่ทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษให้นักศึกษาจานวนมาก มีภาระงานมากและดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง ดังนั้น คณะควร
ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวในการ
ทางาน และมีการสารวจและทบทวนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสม
๒) คณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ มีความรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปี ๑ ทุกคณะทุกหลักสูตร จานวนมากยังขาดความเตรียมความพร้อมทั้งเรื่อง
อาจารย์ผู้สอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การเรียน เนื่องจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจานวนมากขึ้นทุกปี และบางหลักสูตรยังขาดบุคลากรสนับสนุนจึงแก้ปัญหาโดยการจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน และอาจารย์ดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง จึงต้องการให้คณะช่วยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาที่ทันสมัยให้เพียงพอบาง
คณะมีปัญหาอาคารเรียนเก่าทรุดโทรม เพราะมีอายุการใช้งานนานต้องการให้มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ กายภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศดี เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
๓) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรยังมีนักศึกษาตกค้างไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีปัญหาผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ส่วนนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาโทและเอกมี ปั ญ หาเรื่ อ งการท าวิจั ย ท าให้ ไ ม่ส ามารถส าเร็จ การศึ กษาตามข้อ บั งคั บ และเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คณะต้องทบทวนและปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาให้นักศึกษากลุ่มนี้สาเร็จ
การศึกษาได้มากขึ้น โดยการประสานงานกับ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทาง
ช่วยเหลือ ซ่อมเสริมและให้การแนะแนวด้านการเรียน การทาวิจัยให้นักศึกษาโดยเร่งด่วน
๔) บางหลักสูตรไม่ได้ระบุการจัดบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนให้นักศึกษา
คณะควรระบุรายละเอียดในการรายงานเกี่ยวกับ ดาเนินงานเพื่อให้บริการนักศึกษา เช่น การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย นและประมวลผล การบริ ก ารด้ า นกายภาพที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
สภาพแวดล้อม ห้องเรียน การให้บริการด้านการแนะแนวและให้คาปรึกษานอกจากการเรียน การให้บริการข่าวสาร
ข้อมูล การจัดหาทุนการศึกษาการศึกษาต่อ รวมทั้งการดาเนินงานศิษย์เก่า เป็นต้น
/๕) บางหลักสูตร…

๗
๕) บางหลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ ร ะบุ ก ารจั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เนื่ อ งจากระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
มีความสาคัญมากต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะเป็นการให้คาปรึกษาแนะแนวเรื่องการเรียนและช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ แล้ว ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถช่วยจัดการด้านความเสี่ยงด้ านนักศึกษาที่จะตกออก หรือนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ และสาเร็จการศึกษาล่าช้า โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องกาหนดเวลา
ให้คาปรึกษาการเรียนรายวิชาต่างๆ และการทาวิทยานิพนธ์อย่างเพียงพอ
๖) บางหลักสูตรมีจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษาได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยน้อย
คณะงานบัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งแผนการ
ศึกษา ก และแผน ข ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานให้มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ
จาเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์ เจริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยแผนและกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ ส านั กงานส่ งเสริมบริห ารงานวิจั ยฯ ส านัก งานพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
สานักงานพัฒนานักศึกษา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขออนุมัติตั้ง
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีที่มี
ความจาเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย จานวนทั้งสิ้น ๒๒,๑๒๓,๖๔๖.๘๙ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน หกร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เนื่องจากการขออนุมัติตั้ง แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ดังกล่าวนั้น อยู่ในห้วงเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
หากน าเสนอที่ ป ระชุ มกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และที่ ประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ พิ จาร ณาการตั้ง แผน
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ฯ ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้ อ ๑๓ อาจท าให้ เ กิด ความล่ า ช้ า และเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ ทั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงาน จึงเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินและมีความ
จาเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ๕.๑ เงินผลประโยชน์ ข้อ ๕.๒ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ข้อ ๕.๔ เงินทุนคณะ โดยมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้นาเสนอที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่
มีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนต้อง
เบิกจ่ายของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
/แผนภาครายรับ...

๘

ลาดับ
ที่
๑.

๑.๑

๒.
๒.๑

๒.๒

๓.

๓.๑

แผนภาครายรับ
ประเภทรายรับ
คณะ/หน่วยงาน
รายการ

แผนภาครายจ่าย
จานวนเงิน

กิจกรรม/โครงการ

จานวนเงิน

รายรับประเภทเงิน
๖,๐๓๒
๖,๐๓๒
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
(ข้อ ๕.๑)
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห าร
การวิจัยฯ
- ค่าธรรมเนียมจากการใช้
๖,๐๓๒ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
๖,๐๓๒
ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม
งานวิจัย
พริก รหัส UBU-๑๑๒-๑(๓)๑ งวดที่ ๓ จากบริษัท เรียล
ซีดส์ อโกร จากัด
รายรับประเภทเงินทุนคณะ ๗,๖๖๔,๒๔๘.๖๗
๗,๖๖๔,๒๔๘.๖๗
(ข้อ ๕.๔)
คณะวิทยาศาสตร์
- เงินคงเหลือจากการ
๔,๐๐๐,๐๐๐ โครงการสนับสนุนการจัด
๔,๐๐๐,๐๐๐
ดาเนินงานในปีงบประมาณ
การศึกษาและบริหารจัดการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสานักงานเลขานุการ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
- เงินคงเหลือจากการ
๓,๖๖๔,๒๔๘.๖๗ โครงการบริหารจัดการ
๓,๖๖๔,๒๔๘.๖๗
ดาเนินงานในปีงบประมาณ
รายการที่ค้างเบิกจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๖
รายรับประเภทเงินทุนคณะ ๑๔,๔๕๓,๓๖๖.๒๒
๑๔,๔๕๓,๓๖๖.๒๒
จากค่ า บริ ก ารวิ ช ากา ร
(ข้อ ๕.๔.๓)
คณะเภสัชศาสตร์
๓๔๒,๖๔๔.๗๒ โครงการสนับสนุนงานบริการ
๓๔๒,๖๔๔.๗๒
- งบประมาณสนับสนุนงาน
วิชาการจากแหล่งทุน
บริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก
ภายนอก

๙
แผนภาครายรับ
ลาดับ
ที่
๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

๓.๖

๓.๗

ประเภทรายรับ
คณะ/หน่วยงาน
รายการ
คณะวิทยาศาสตร์
- งบประมาณสนับสนุนงาน
บริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งบประมาณสนับสนุนงาน
บริการวิชาการเกี่ยวกับการ
ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นพลั ง งาน
และอนุรักษ์พลังงาน
คณะรัฐศาสตร์
- ค่าลงทะเบียนโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค
การจัดทาผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นฯ
สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ
- งบประมาณสนับสนุนเพื่อ
ดาเนินโครงการคลินิก
เทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งบประมาณจากเครือข่าย
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
โครงการ ม.อุบลฯ จิตอาสา
พัฒนาการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สานักงานพัฒนานักศึกษา
- งบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี โครงการส่งเสริมกีฬา

แผนภาครายจ่าย
จานวนเงิน

กิจกรรม/โครงการ

๒,๔๙๙,๓๓๑.๕๐ โครงการรายรับจากค่าบริการ
วิชาการ

จานวนเงิน

๒,๔๙๙,๓๓๑.๕๐

๕,๒๖๗,๖๑๐ โครงการบริการวิชาการด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

๕,๒๖๗,๖๑๐

๕๘,๐๐๐ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการจัดทาผลงานเพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นฯ

๕๘,๐๐๐

๕๔,๔๘๐ โครงการคลินิกเทคโนโลยี

๕๔,๔๘๐

๒๐,๐๐๐ โครงการ ม.อุบลฯ จิตอาสา
พัฒนาการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๒๐,๐๐๐

๓๒,๐๐๐ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

๓๒,๐๐๐

๑๐
แผนภาครายรับ

แผนภาครายจ่าย

ประเภทรายรับ
ลาดับ
คณะ/หน่วยงาน
จานวนเงิน
ที่
รายการ
เพื่อสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
๓.๘ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
- งบประมาณสนับสนุนจาก
๑๐๐,๐๐๐
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานหลักสูตรยุทธศาสตร์
อาเซียน
- งบประมาณสนับสนุนจาก
๕,๖๘๘,๐๐๐
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- งบประมาณสนับสนุน
๓๙๑,๓๐๐
โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณา
การ
รวม
๒๒,๑๒๓,๖๔๖.๘๙

กิจกรรม/โครงการ

จานวนเงิน

เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

รวม

๖,๑๗๙,๓๐๐

๒๒,๑๒๓,๖๔๖.๘๙

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงิน รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่ว นต้องเบิกจ่าย
จานวน ๒๒,๑๒๓,๖๔๖.๘๙ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๑.๒.๔ การตั้งแผน…

๑๑
๑.๒.๔ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน
ต้องเบิกจ่าย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริญ รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สานักงานพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็น
รี บ ด่ ว นต้ อ งเบิ ก จ่ า ย เนื่ อ งจากได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอก จ านวน ๑๒๕,๕๐๐ บาท
(หนึ่ ง แสนสองหมื่ น ห้ า พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ ด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งอุ ด มการณ์ รั ก ชาติ แ ละสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ (รายรั บ ประเภทค่าบริ การวิช าการ : ข้อ ๕.๔.๓) แต่เนื่องจากกาหนดการจัดโครงการคือวันที่
๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หากนาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
การตั้งแผนงบประมาณเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ อาจทาให้เกิดความล่ าช้าและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกาหนดการจัดโครงการ
กองแผนงานจึงเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินและมีความ
จาเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ๕.๑ เงินผลประโยชน์ ข้อ ๕.๒ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ข้อ ๕.๔ เงินทุนคณะ โดยมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้นาเสนอที่
ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มี
การประชุมกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อโปรดทราบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย จานวน ๑๒๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
นายทรงพล อินทเศียร รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ
กิจการภายใน นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติอนุมัติ และ
มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเตรียมแผนงานเพื่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิ ตอลประเภทบริ การสาธารณะ ซึ่งต่ อมา ทปอ. ได้ มีมติอนุมั ติให้ ใช้ชื่ อช่องว่ า ม.ทีวี หรือ More TV
หมายถึง ทีวีของมหาวิทยาลัย หรือ เป็นมากว่าทีวี และใช้สโลแกนช่องว่า Learning Never Ends หมายถึง เพราะ
ทั้งชีวิตคือการเรีย นรู้ เพื่อให้ บุ คลากร นิ สิ ต สั กศึกษา ของทุกมหาวิทยาลั ยเกิดความเข้าใจในแนวคิด เป้า หมาย
นโยบาย และทิศทางการดาเนินการของสถานีโทรทัศน์ ม.ทีวี ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีส่วนร่วมในการช่วย
เผยแพร่แนวคิดและผลักดันให้สังคมเกิดการรับรู้ จดจา และตระหนักถึงความสาคัญในการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์
/More TV แห่งนี้…

๑๒
More TV แห่งนี้ คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ จึงได้จัดทาบทความและสื่อต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง ๓๒ สถาบันอย่างพร้อมเพียงกัน
โดยมีกาหนดนั ด หมายขอความอนุ เคราะห์ ให้ ทุก มหาวิทยาลั ยเผยแพร่ข้อมูล ประชาสั มพันธ์ในสื่ อต่างๆ ของทุ ก
มหาวิทยาลั ย เริ่ ม ต้น ตั้ งแต่ เดือ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๖ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
ตามความในมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ จะครบก าหนดในวัน ที่ ๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ ตามความในข้ อ ๕ แห่ ง ข้อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ประเภทผู้บริห าร พ.ศ.
๒๕๓๓ กาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อทาการเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จานวนสามคน
ดังนั้ น เพื่อให้เป็น ไปตามบั ญญัติดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญคณบดีและผู้อานวยการส านัก เข้า ร่ว ม
ประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๑๐ น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี
หลั ง ใหม่ โดยมี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ ก ได้ แ ก่ คณบดี และผู้ อ านวยการส านั ก รวมจ านวน ๑๔ คน
(คณบดี ๑๐ คณะ/๑ วิทยาลัย และ ๓ สานัก) วิธีการกาหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้ที่มี
ความถี่สู งสุ ดจ านวน ๓ คน กองการเจ้ าหน้ าที่ จึงขอรายงานผลการออกเสี ยงเลื อกผู้แทนผู้บริห ารที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
ทั้งนี้ มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๑.๒.๗ คาพิพากษา...

๑๓
๑.๒.๗ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีหมายเลขดาที่ ๙๙๘/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๗๐/๒๕๕๗ ระหว่าง นางรัชนี นิคมเขตต์ โจทก์
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑามาส จิต ต์ เจริ ญ รัก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ ตามที่ นางรัชนี นิคมเขตต์ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เป็ น จาเลย ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในข้อหาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๖๖๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๔/๒๕๕๗
๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคาพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดจริง ตาม
ฟ้องพิพากษาจาคุก ๒ ปี ปรับ ๑๘,๐๐๐ บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจาคุก ๑ ปี ๔ เดือน ปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท
๑.๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาเพื่อทราบในเบื้ องต้น แล้ ว ว่า ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ดาเนินการจัดทาและยื่นอุทธรณ์
ค าพิ พ ากษาของศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ดั ง กล่ า ว ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๓ ในคราวประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑.๕ ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ นั ด อ่ า นค าพิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคาพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เหตุผ ลสรุปว่าเมื่อพิจารณา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟั ง ได้ ค วามแล้ ว ปรากฏว่ า ที่ จ าเลยไม่ ย อมปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วนั้ น
สืบเนื่องมาจากสานักงานกฎหมายและนิติการมีความเห็นเสนอจาเลยว่ามติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวนั้นไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมายโดยมีเหตุผลส าคัญว่าคณะอนุ กรรมการดังกล่าวไม่ใช่คณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
อุทธรณ์ตามกฎหมายได้โ ดยอ้างถึงคาวินิจ ฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเคยวินิจฉัยในกรณีที่คล้ายคลึงกันว่า
อ านาจวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ ป็ น อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทที่ ไ ม่ อ าจมอบอ านาจให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลอื่นใดทาหน้าที่แทนได้เพราะเป็นเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบต่อสถานภาพทั้งสิทธิและหน้าที่
ของคู่กรณี และจาเลยเลือกที่จะปฏิบัติตามความเห็นดังกล่าว แม้ความเห็นดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับความในมาตรา
๖๔ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ
หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม แต่เมื่อความเห็นที่ต่างกันในข้อกฎหมายทั้งสองต่างมี
น้าหนักฟังได้ว่าอาจถูกต้องด้วยกัน และศาลปกครองสูงสุดยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าข้อกฎหมายควรเป็นไปตามความเห็น
ใดการที่จาเลยซึ่งไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์มาก่อนเลือกที่จะปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
กับแนวทางปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งสภามหาวิ ทยาลัยฯเคยมีมติเห็นชอบด้วย อีกทั้งโจทก์ก็มีอายุ
เพียง ๔๗ ปี ยังมีเวลารับราชการต่อไปอีกกว่า ๑๐ ปี แนวทางที่จาเลยเลือกย่อมไม่มีผลที่จะสามารถขัดขวางมิให้โจทก์
กลับเข้ารับราชการตามเดิมได้หรือทาให้โจทก์ขาดโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในการรับราชการสืบไปได้ ข้อเท็จจริง
เพียงเท่านี้ย่อมไม่พอฟังว่า จาเลยมีเจตนาพิเศษเพื่อกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยทาให้โจทก์กลับ เข้า
รับราชการล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร นอกจากนี้การดาเนินการก็มีความคืบหน้าและสืบเนื่องติดต่อกัน
/ตลอดมา…

๑๔
ตลอดมาโดยในระยะเวลา ๙ เดือนเศษนั้น จาเลยนาเรื่องของโจทก์เสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯรับทราบ ยื่นฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองกลาง และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุด อีกทั้งเมื่อขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดแล้ว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือมายังจาเลยว่า ก.พ.อ. มีมติยืนยันตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ (อ.ก.พ.อ.) ที่ให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการดังเดิม จาเลย ก็รีบดาเนินการนาเรื่องของโจทก์เสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบและออกคาสั่งให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการดังเดิมในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ทันที แม้การดาเนินการต่อมาของจาเลยจะมีขั้นตอนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบด้วย ซึ่งทาให้เวลา
ที่ใช้ดาเนินการล่าช้าออกไปอีก ไม่ว่ากรณีของโจทก์จะเข้ากรณีที่ต้องนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบหรือไม่
ก็ตาม แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในกรณีของบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกับกรณีของโจทก์เช่นของนางสาวธาดา สุทธิธรรม
จาเลยก็ได้ปฏิบัติเช่ นเดียวกันมาก่อน ข้อเท็จจริงจึงไม่พอฟังว่า จาเลยมีเจตนาพิเศษเพื่อกลั่นแกล้งให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์โดยทาให้โจทก์ได้กลับเข้ารับราชการล่าช้าออกไปโดยเพิ่มขั้นตอนดาเนินการให้มากขึ้นโดยไม่สมควร
การกระทาของจาเลยที่โจทก์อ้างตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ อุทธรณ์ของ
จาเลยฟังขึ้น พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมมีการอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรระบุคดีที่มีประเด็นคล้ายคลึงกับกรณีนี้ คือ ไม่ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. มี
ทั้งหมด ๓ คดี คือ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และขั้นตอนการดาเนินการในแต่ละคดีมีดังนี้ คดีที่ ๑
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้ว คดีที่ ๒ มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการอุทธรณ์อยู่ และส่วนคดีที่ ๓ กาลังดาเนินการอยู่ใน
ศาลชั้นต้น
๒. สาหรับรายละเอียดส่วนคดีที่ดาเนินการส่งศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แถลง
ในเรื่องของบันทึกความเห็นของกฤษฏีกาทีย่ ืนยันว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๘ การแจ้งกาหนดการโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกาหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์ เจริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามกาหนดการวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจะออกเดินทางจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษ เวลา ๑๕.๐๐ น. และเดินทางถึง ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ (หาดตะวันรอน)
อาเภอสัตหีบ เวลา ๑๖.๓๐ น. ส่วนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีจะถึง ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (หาดตะวันรอน) เวลา ๑๖.๓๐ น. ในส่วนของรายละเอียดการจัดประชุมระหว่างวันที่ ๗ – ๘
ธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
/- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗…

๑๕
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในบริบท
ประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
โดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นการประชุมระดมสมอง เรื่อง “การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม”
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยกับการบังคับใช้กฎหมาย”
โดย นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุมระดมสมองในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม”
และในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ จั ก มี ก ารจั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จักมีการจัดประชุมระดมสมอง ซึ่งต่อเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง “การเสนอนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ”
โดยเป็นการจัดประชุมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าและ
ศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้ยื่นคาร้องขอรับ
/อนุปริญญา…

๑๖
อนุปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อ ๕๐.๑ แห่งข้อบังคับเดียวกันนี้ โดยคณะกรรมการ
ประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้
๑. นางสาวจารวี นามวิชัย รหัสประจาตัว ๕๐๑๑๗๔๒๖ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แต่ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๐ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดับขั้นเป็น F
ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษากาหนดให้ต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดั บไม่ต่ากว่า C ทุกตัว
ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
๒. นายวรรณศิลป์ เมืองจันทร์ รหัสประจาตัว ๕๒๑๓๔๕๓๑๙๑ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แต่ ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่องจากได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑.๙๕ ซึ่งตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ต้อง
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๖๓ ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษากาหนดให้ต้อง
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รั บการประเมินผลรายวิช าลาดับไม่ต่ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับ
อนุปริญญา
๓. นายอิสระ บุตรพรหม รหัสประจาตัว ๔๙๑๓๐๙๓๖ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ ไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากได้รับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาชีพบังคับเท่ากับ ๑.๗๗ และมีบางรายวิชาในหมวดนี้ได้รับการประเมินผลรายวิชา
ลาดับขั้นเป็น F ซึ่งตามหลักสูตรที่ศึกษากาหนดให้ต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับการประเมินผลรายวิชาลาดับ
ไม่ต่ากว่า C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญา
ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓ คน จาแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
จานวน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน
๒.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน

๑ คน
๑ คน
๑ คน

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓ คน
มติที่ประชุม
มอบมหาวิทยาลัยนากลับไปตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์
ตามข้อบังคับอนุมัติให้ผ่านได้ และหากผิดหลักเกณฑ์ให้นากลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์อนุมัติแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จานวน ๒,๖๒๑,๕๐๐
บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการ
แผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ- ๕.๔.๓) ดังนั้น
คณะศิลปะศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจาเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายของคณะศิลปศาสตร์ ๒,๖๒๑,๕๐๐
บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท และสานักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
- ผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
 ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาผลการดาเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน ๑๒ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๗๕ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ มีจานวน
๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา, ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
/ผู้สาเร็จ…

๑๘
ผู้สาเร็จการศึกษา, ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาและ
มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว, ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับรองมาตรฐานที่กาหนด (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑)
 ระดับผลผลิต : พิจารณาผลการดาเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน ๓๓ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๖๑.๑๑ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๕๔ ตัวชี้วัด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลผลิต/โครงการ

จานวนตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่
ทั้งหมด
บรรลุเป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖
๒
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖
๒
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๖
๔
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๒
๒
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๒
๒
ผลงานการให้บริการวิชาการ
๕
๓
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
๘
๕
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕
๕
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕
๓
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๕
๓
โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา
๒
๑
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
๒
๑
เพื่อการศึกษาและวิจัย
รวม
๕๔
๓๓

จานวนตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย
๔
๔
๒
๒
๓
๒
๒
๑
๑
๒๑

(เอกสารประชุมการประชุมหมายเลข ๒)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการเบิกจ่าย
๖๕๗,๘๓๖,๓๑๖.๘๒ บาท ร้ อยละ ๘๘.๙๙ ของแผนงบประมาณรายจ่า ยซึ่ง ต่ากว่าเป้าหมายที่รั ฐ บาลกาหนด
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภาพรวมร้อยละ ๙๕ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์, ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล, ค่าก่อสร้ างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา และ
งบดาเนินงานบางรายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ
๒๕๕๗ กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จานวนรวมทั้งสิ้น ๘๑,๑๕๗,๙๘๙ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓)

/- ปัญหา/อุปสรรค…

๑๙
- ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 ด้านการดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด : ผลการดาเนินงานบางตัวชี้วัดยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนด โดยมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
๑. ระดับผลลัพธ์
๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งงาน/สถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษารองรับการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
๒) มหาวิทยาลัยควรให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามในประเด็นการ
ทางานตรงสาขาวิช าที่ส าเร็ จ การศึก ษา และควรให้ คาแนะนาและชี้แจงการตอบแบบสอบถามก่อนที่จะส าเร็ จ
การศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถกู ต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๒ ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับรองมาตรฐานที่กาหนดต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และการสอบรวมยอดสาหรับนักศึกษาแพทย์ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕๐ ของข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งนักศึกษามีข้อด้อยในเรื่องดังกล่าว จึงทาให้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กาหนด มหาวิทยาลัยแก้ไขโดย
จัดโครงการติวก่อนสอบ และพัฒนาเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๒. ระดับผลผลิต
๒.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต จานวนผู้สาเร็จการศึกษา, จานวนนักศึกษาเข้าใหม่, จานวนนักศึกษาคงอยู่
ไม่บ รรลุ เป้ าหมาย เนื่ องจากมีนั กศึกษาตกออกระหว่างศึกษา และร้อยละผู้ ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนดไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากบางสาขาวิชามีข้อจากัดในเรื่องวิชาสารนิพนธ์
ปีสุ ดท้ายของนั กศึกษา ที่มีความไม่แน่ น อนในเรื่องเงื่อนเวลาของผลการศึกษารวมทั้งนักศึกษามีข้อจากัดในการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่ได้เปิดทุกภาคการศึกษาและมีข้อจากัดของจานวนอาจารย์ ซึ่งมีนักศึกษา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาอยู่แล้ว จึงต้องรอลงทะเบียนในปีการศึกษาถัดไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้
กาหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยการสร้างระบบและ
กลไกการรั ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอยู่ ไ ด้ ต ลอดหลั ก สู ต ร และการสร้ า งความรั ก ความผู ก พั น ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
โดยจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดทาคู่มือสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา, จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ, เตรียมความพร้อม
ทางด้านการเรียนวิชาต่างๆ, จัดทาระบบติดตามนักศึกษาที่อยู่ภาวะเตือน
๒.๒ ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้ บริการไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดมหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการแก้ไข โดยสานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการควรนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับ บริการ สาหรับร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการแก้ไข โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และพัฒนาระบบในการติดตาม และตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบให้รองคณบดี
/ที่กากับ…

๒๐
ที่กากับดูแลงานบริการวิชาการเป็นกาชับ และติดตามให้หัวหน้าโครงการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
และมหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายในการให้คณะยืมเงินสารองในการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่จะดาเนิน
โครงการตามแผนงานที่กาหนด เพื่อให้รองคณบดีที่กากับดูแลงานด้านดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
๒.๓ ด้านการวิจัย จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จน้อยกว่าแผนที่กาหนดเนื่องจากโครงการวิจัยที่ส่ง
รายงานแล้วอยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และอยู่ระหว่างการแก้ไขของหัวหน้าโครงการ โดยมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดแนวทางแก้ไขโดยมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของนักวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ดังนี้
๑) มหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตามรายงานความก้ า วหน้ า รอบ ๖ เดื อ น โดยรายงานข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
ฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) เพื่อให้คณะกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย พิจารณาความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยอนุมัติเงินงวดที่ ๒
๒) จั ด เวที ก ารน าเสนอความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น งานวิ จั ย โดยให้ นั ก วิ จั ย มารายงาน
ความก้าวหน้าด้วยวาจา ภายหลังจากดาเนินงานแล้ว ๖ เดือน ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ในทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อประเมินและหาแนวทางสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
๓) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกาหนด
ระยะเวลาในการประเมินร่างรายงานการวิจัยให้ระยะเวลาการดาเนินงานสั้นขึ้น (จากเดิมกาหนดไว้ ๖๐ วัน กาหนดให้
เหลือ ๓๐ - ๔๕ วัน) เพื่อให้การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ทาได้เร็วขึ้น
สาหรับจานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
เนื่องจากนักวิจัยจะได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัยจากเงินงวดที่ได้รับแจ้ง ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม
ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า และส่วนมากการทาวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณนั้น มีน้อยและ
ส่วนใหญ่ต้องขยายเวลาการดาเนินการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดแนวทางแก้ไขโดยสนับสนุน งบประมาณเงิน
รายได้เพื่อเป็นเงินยืมจานวนร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ ได้รับเพื่อให้ดาเนินงานนักวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ตั้งไว้ แต่จากการสารวจพบว่า มีโครงการวิจัยเพียงร้อยละ ๖๐ ที่ขอยืมเงินทดรองจ่าย และนักวิจัยได้ขออนุมัติขยาย
เวลาการดาเนินงานวิจัย ซึ่งจากสถิติพบว่า โครงการวิจัยร้อยละ ๕๐ สามารถดาเนินงานได้แล้วเสร็จ ในระยะเวลา
๑ ปี ๖ เดือน (ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔)
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ น ไปตามแผนที่ รั ฐ บาลก าหนด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ดังนั้น จึงขอให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนเร่งรัดการก่อหนี้ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
/(๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)...

๒๑
(๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลกาดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รั ก ษาราชการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น
ในการนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี ดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และ
เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
การปรับกรอบอัตรากาลังดังกล่าว เป็นการปรับกรอบอัตรากาลังที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะและส านัก จากเดิ มอัต รากาลังประเภท ลูกจ้างชั่วคราว ขออนุมัติปรั บเป็น อัตรากาลังประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจานวนอัตรากาลังยังคงเท่าเดิม แต่งบประมาณการจ้างจะเพิ่มขึ้น จานวน ๖ อัตรา และขอกาหนด
ตาแหน่งใหม่ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ อัตรา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
คณะ/สานัก คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งตาแหน่งที่เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะและสานัก รวมทั้งสิ้นจานวน ๙ อัตรา ดังนี้

/ลูกจ้างชั่วคราว…

๒๒
ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม)
พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่)
ตาแหน่ง
เลขที่
อัตรา
ตาแหน่ง
อัตรา
ตาแหน่ง ค่าจ้าง
เงินเดือน
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
๑. อาจารย์
๗๘ ๑๖,๔๐๐ ๑. อาจารย์ (ป.โท)
๒๔,๕๐๐
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. อาจารย์
๓๑๗ ๑๖,๔๐๐ ๒. อาจารย์ (ป.โท)
๒๔,๕๐๐
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๓. อาจารย์ (ป.โท)
๒๔,๕๐๐
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๓. อาจารย์

๕๑๓

๒๑,๐๐๐ ๔. อาจารย์ (ป.เอก)

๒๙,๔๐๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
๔. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

๙๗

๑๓,๑๓๐ ๕. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

๑๔,๙๕๐

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
๕. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

๓๒๓

๑๐,๒๐๐ ๖. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

๑๔,๙๕๐

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักงานเลขานุการ
๖. นักวิชาการพัสดุ
๔๙๖ ๑๓,๓๐๐ ๗. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สัตว์ทดลองและเครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
๘. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
๙. เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง

๑๙,๕๐๐

๑๙,๕๐๐
๑๔,๙๕๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์วิเคราะห์ประเภทตาแหน่งวิชาการ
๑) เกณฑ์วิเคราะห์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
๒) เกณฑ์วิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES)
ใช้แนวทางการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
/๒. หลักเกณฑ์ ...

๒๓
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์สายสนับสนุนวิชาการ พิจารณาจาก
๑) เหตุผลและความจาเป็น
พิจารณาจากข้อมูลทั่วไป เพื่อให้เห็นภาพรวมของหน่วยงาน โครงสร้าง เป้าหมาย
โครงการใหม่ที่ต้องดาเนินการ และจานวนผู้ให้บริการ
๒) วิเคราะห์ความรับผิดชอบของตาแหน่ง โดยวิเคราะห์ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง เพื่อให้รับทราบอัตรากาลังที่พึงมี อัตรากาลังที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และอัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม
๓. ขั้นตอนการขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่
- คณะ/หน่วยงาน เสนอคาขอผ่านคณะกรรมการประจาคณะ/สานักให้ความเห็นชอบ
แล้ ว กองการเจ้ า หน้ า ที่ เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารกรอบอั ต ราก าลั ง เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง แล้ ว เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติการปรับกรอบอัตรากาลังของ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
และสานักงานอธิการบดี
ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลังมหาวิทยาลัยควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และ
กรอบอัตรากาลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม ในการจ้ า งกรอบ
อัตรากาลังใหม่เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๓. มหาวิทยาลัย ควรมีการวางกรอบอัตรากาลังโดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนทางานเดิมที่ยังทางานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบ
อัตรากาลังให้ชัดเจนกับความต้องการ
มติที่ประชุม
มอบกองการเจ้าหน้าที่นากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ และพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว น าเสนอที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๔…

๒๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์ เจริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในตาแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
และเปิ ด เผยผลการประเมิ น ให้ ป ระชาคมทราบ เพื่ อเป็ นข้ อมู ล ในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นางานในระยะข้า งหน้ า
ประกอบกับ
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน” จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
(ข) กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
(ค) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และให้
เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้า
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหน้าส่วนงานที่มีวาระการดารงตาแหน่งครบ ระยะเวลา ๒ ปี จานวน ๓ ราย และระยะเวลา ๔ ปี
จานวน ๓ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

/รายขื่อ…

๒๕
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน
๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๑.๑) นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์
๑.๒) นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑.๓) รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
๒) ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

หัวหน้าส่วนงาน

วาระการดารงตาแหน่ง

คณะศิลปประยุกต์และ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐
การออกแบบ
คณะนิติศาสตร์
๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
คณะเกษตรศาสตร์
๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

๒.๑) ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูรปิ รีชา

คณะเภสัชศาสตร์

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๔ – ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

๒.๒) ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

สานักวิทยบริการ

๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

๒.๓ นายวิโรจน์ มโนพิทักษ์

คณะบริหารศาสตร์

๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ – ๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

ดังนั้น ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานทั้ง ๖ ราย
เฉพาะในส่ว นของกรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ าส่ ว นงานทั้ง ๖ ราย ในส่ ว นของกรรมการจ านวนไม่ เ กิ น ๒ คน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า ดังนี้
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน
๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๑.๑) นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์
๑.๒) นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑.๓) รศ.ธีระพล บันสิทธิ์

หัวหน้าส่วนงาน

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะศิลปประยุกต์และ ๑)
การออกแบบ
๒)
คณะนิติศาสตร์
๑)
๒)
คณะเกษตรศาสตร์
๑)
๒)

๒) ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๒.๑) ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูรปิ รีชา

คณะเภสัชศาสตร์

๒.๒) ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

สานักวิทยบริการ

๑)
๒)
๑)
๒)

๒๖
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน
๒.๓) นายวิโรจน์ มโนพิทักษ์

หัวหน้าส่วนงาน
คณะบริหารศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการ
๑)
๒)

หมายเหตุ ในการประชุมระเบียบวาระนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นายขรรค์เพชร ชายทวีป ได้ออกจากห้อง
ประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานทั้ง ๖ ราย ดังนี้
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๒. คณะนิติศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ

/๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง…

๒๗
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๓. คณะเกษตรศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๔. คณะเภสัชศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

/๕. สานักวิทยบริการ…

๒๘
๕. สานักวิทยบริการ
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๖. คณะบริหารศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
๒.๑ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๔.๒.๒ ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓ คน
- ย้ายไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๑
/๔.๒.๒ ขออนุมัติ...

๒๙
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จานวน ๖ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งได้ยื่นคาร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ หมวดที่ ๑๓ ข้ อ ๖๑ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบและรับรอง
การสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ แต่การนาเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีหนี้ค้าง
ชาระซึ่งปัจจุบันชาระเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่ออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จานวน ๖ คน จาแนกตามสังกัดนักศึกษาดังนี้
๑. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
จานวน ๒ คน
๒. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๑ คน
๓. วิทยาเขตมุกดาหาร จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา การจัดการ
จานวน ๒ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จานวน ๖ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๒ คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้ว ยงานทะเบี ย นนั กศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าและศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งได้ยื่นคาร้องขอรับปริญญาและผ่านหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
/ระดับปริญญาตรี…

๓๐
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ หมวดที่ ๑๓ ข้ อ ๖๑ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบและรับรอง
การสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่ออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๒ คน จาแนกตามสังกัดนักศึกษา ดังนี้
๑. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา การบัญชี
จานวน ๑ คน
๒. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบจานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๒ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑ ามาส จิต ต์เ จริญ รักษาราชการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ (ครั้ ง ที่ ๒) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
จานวน ๔ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๑ คน
โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาตร์ศึกษา
จานวน ๒ คน
๒. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน ตามหลักสูตรดังนี้
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน ตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
/จึงเรียน…

๓๑
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบั ณฑิตศึกษาประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จานวน ๔ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑) ตามที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ มติสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่คณะยังไม่
ดาเนินการส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตร
เหตุผลความล่าช้าเนื่องจากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา คณะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับ
รายละเอียดแผนการศึกษาเล็กน้อยใน มคอ.๒ ทาให้แก้ไขหลักสูตรล่าช้า ไม่สามารถเสนอหลักสูตรตามระยะเวลา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับหลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ซึ่ง
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะได้ดาเนินการแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้รายงานข้อมูลหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับทราบเหตุผลความล่าช้าเรียบร้อยแล้ว
๓) สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๔.๓.๒ ขออนุมัติ...

๓๒
๔.๓.๒ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑. คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสาอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตร เพื่อ ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์แห่ง
เครื่ องส าอางและผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ เพื่อ ผลิ ตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ
เพื่ อรองรั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น และการพั ฒ นาความร่ ว มมื อกั บประเทศเพื่อ นบ้า นในอาเซี ย น (ASEAN)
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
สินค้าต่างๆ โดยเฉพาะมีพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ทางนาโนเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตชั้นสูง เพื่อรองรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น สารใหม่ที่
นามาใช้ในเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความงาม กรรมวิธีการผลิตเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี ที่ใช้ในการลดขนาดวัตถุดิบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
นาส่งสารทางเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อเปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาหลักสูตรอื่น ได้แก่
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าเภสัช เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าเภสัช ศาสตร์ โดยมีการ
ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสาขาหรือศาสตร์อื่นๆ
๒. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามรูปแบบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และข้อบั งคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ หลั กสู ตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยชื่อปริญญาใน
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาคปกติ ในระบบทวิภ าค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเปิด
สอนในภาคการศึก ษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี แบ่งการศึกษาออกเป็น
๒ แผน คือ แผน ก แบบ ก๑ โครงสร้างหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
มีรายวิชาในหมวดวิทยานิพนธ์จานวน ๓๖ หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก๒ โครงสร้างหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจานวน ๑๘ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกจานวน
๖ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต จานวนรับนักศึกษาปีละ ๑๕ - ๒๐ คน(แผน ก แบบ ก๑
ปีละ ๕ คน และแผน ก แบบ ก๒ ปีละ ๑๐ - ๑๕ คน) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๕๕,๐๐๐
บาท/คน/ปี ใช้อาคารคณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนและวิจัย ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบ
/มาตรฐาน…

๓๓
มาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่อง ความยั่งยืนของหลักสูตรและการวางแผนระยะยาวในส่วน
จานวนรับนักศึกษา
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๒๖ หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จานวน ๘๔ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ๔๖ หลักสูตร ปริญญาโท ๒๗ หลักสูตร และปริญญาเอก ๑๑ หลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามสภาพจริงในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรวจสอบจานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ประกาศเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ซึ่งมีคุณวุฒิ ตรงหรื อสั ม พัน ธ์กับ สาขาวิช าที่เปิ ด สอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจานวนนั้น ต้องเป็นเป็นผู้ มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน
ทั้งนี้ อาจารย์ป ระจ าในแต่ล ะหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเกินกว่า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
๒. หลักสูตรระดับบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ซึ่งมีคุณวุฒิ ตรงหรื อสั มพัน ธ์กับ สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลั กสู ตรเกินกว่า
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ล ะหลักสูตรจะต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย ๓ คน

/๒.๒ หลักสูตร…

๓๔
๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันจานวนอย่างน้อย ๓ คน
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กาหนด
เรื่องจานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วใน
กรณี ที่ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาได้ กาหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าผู้ ใดเป็ น อาจารย์ ป ระจ าในหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง แล้ ว
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ได้อีก
๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
๔. อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กาหนดเรื่ องจานวนและคุณวุฒิ
อาจารย์ประจาหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา
ได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ใดเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้อาจารย์ ประจาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
จากการดาเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเล่มหลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓ หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี ๑๓ หลั กสูตร ปริญญาโท
๖ หลักสูตร และปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ในครั้งนี้เป็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นปริญญาตรี ๑๑ หลั กสูตร ปริญญาโท ๑๐ หลั กสูตร และปริญญาเอก
๕ รวมเป็น ๒๖ หลักสูตร สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบจานวนและคุณวุฒิแล้วเป็นไปตามเกณฑ์
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อแจ้งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ประกอบด้วย
/(๑) อธิการบดี…

๓๕
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(๓) คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดตั้งโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย
(๔) ประธานสภาอาจารย์
(๕) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
(๖) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
(๗) ผู้อานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารชุ ด ใหม่ โดยมี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ น ผู้ ควบคุม ดูแ ลกองการเจ้า หน้ าที่ ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. แก้ไขความใน ข้อ ๖ (๖) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จากเดิ ม (๖) รองอธิ การบดีที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่ งดูแลเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ แก้ไขเป็น (๖) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. เพิ่มเติมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการวางแผนและ
งบประมาณ เป็นกรรมการ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ข้อที่ ๓ แก้ไขเป็น ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ข้อที่ ๔ แก้ไขเป็น ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องเนื้อหาของงานบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยและปรับแก้ใหม่ทั้งฉบับ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ให้ ใ ช้ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ชั่วคราวไปก่อน และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ไปปรับแก้ไข
ใหม่ทั้งฉบับ แล้วนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
/๔.๔.๒ ขออนุมัติ...

๓๖
๔.๔.๒ ขออนุมัติจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทน สาหรับอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่
สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์
- ขอถอนระเบียบวาระการประชุม
๔.๔.๓ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑามาส จิต ต์ เจริ ญ รัก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ
ให้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการประชุมที่จาเป็นเร่งด่วนนั้น
สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการประชุมเป็นไป
ตามแผนการจัดประชุม และกาหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะหมดลงในสิ้นปีนี้
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแผนการประชุมที่กาหนด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สรุปจานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. สรุปจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ค วามเห็นชอบปฏิทินกาหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

เห็น ชอบปฏิทิ น ก าหนดการประชุ มสภามหาวิท ยาลัย อุ บลราชธานี

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔.๔ พิจารณาอนุมัติร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายฐิติพล ภักดีวานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบในร่างประกาศ
/คณะรัฐศาสตร์…

๓๗
คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า สอนเกิ น ภาระงานสอน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
จึงเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างประกาศดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ร่ า งประกาศคณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะรัฐศาสตร์ไปเพิ่มเติมข้อความ ในเอกสารแนบท้ายประกาศตอนท้ายของตาราง
คาว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ชั่วโมงสอนที่กาหนดตามข้อ ๔.๑ และชั่วโมงสอนที่นามาขอเบิกไม่เป็นชั่วโมงที่สอนใน
ภาคฤดูร้อนหรือโครงการพิเศษ”
๒. ข้อ ๗ เปลี่ยนเป็น ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาการตีความ
หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้วินิจฉัย และการวินิจฉัยของคณะกรรมการประจา
คณะให้ถือเป็นที่สุด
๓. ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่ ภ าคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึ กษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ให้ย้ายไปอยู่บรรสุดท้าย
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ร่ า งประกาศคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖.๒ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผู้รับการประเมิน คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๖.๓ กรณีหนังสือร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/๖.๔ รายงาน…

๓๘
๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร้องขอความเป็นธรรม กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๘

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

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

