
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  

วันเสารท์ี่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ   ชั้น ๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกลุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายสุทธินันท ์ ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร วีสเพ็ญ ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ประเภทผู้บริหาร 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๗. รองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๙. นายพิสิทธ์ิ กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
/๒๐. นายชัช 



๒ 
 
๒๐. นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ 
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๓. นายธีระศักด์ิ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ที่ไม่เขา้ประชุม 
๑. นายโสภณ  สุภาพงษ์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

เริ่มการประชมุเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO 
Conference 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  การประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้กําหนดให้มี

การประชุมเป็นประจําทุกเดือนนั้น ส่งผลต่องบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขอให้ฝ่าย
เลขานุการได้ทําการทดสอบการนําระบบ VDO Conference  มาใช้ในการประชุมพบว่า ไม่มีปัญหาในการ
ดําเนินงานประการใด ดังนั้น ในการประชุมคราวต่อไป จะเป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  
โดย ให้ อ ธิ ก า รบ ดี  และกรรมการและ เลขานุ ก า รสภามหาวิ ทยาลั ย  เ ดิ นทา งมาประชุ ม ร่ วมกั บ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุงเทพฯ ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ จะประชุมอยู่ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ อาจจะให้คณบดีคณะวิชาต่างๆ ได้เข้าร่วมฟังในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อจักได้
รับทราบนโยบายต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย และหากมีความจําเป็นจะได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันที่ 
กรุงเทพฯ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒ การประชุมสมัชชาสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

/สถาบันอุดมศึกษา... 



๓ 
 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งสมัชชาสภาฯ ได้มีการจัดต้ังขึ้นมาเป็น
เวลาประมาณ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแนวนโยบายในการปฏิรูป
การทํางานของสภาสถาบัน และส่งเสริมให้มีการดําเนินการปฏิรูปการทํางานของสภาสถาบันตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี รวมทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสมรรถนะนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาประเทศไทยต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา จะเป็นการ
หารือในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุม 
และได้มีการเชิญผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) อภิปรายในหัวข้อ เรื่อง “ความคาดหวังของ สกอ. ก.พ.ร. และสมศ. ต่อการดําเนินงานของสภา
สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจะได้สรุปและเผยแพร่ใน website ของสภามหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
สมาชิกของสมัชชาสภาฯ มีมากกว่าก่ึงหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้เป็นสมาชิก ซึ่ง
พิจารณาจากแผนการดําเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาน่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอ
ความเห็นชอบในการร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาสภาฯ 

 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการร่วมเปน็สมาชิกสมัชชาสภา
สถาบนัอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย 

 

๑.๑.๓ การประชุมร่วมระหวา่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         แห่งชาติกับกรรมการสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
         ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี คณะอนุกรรมการป้องการการทุจริตด้าน

สังคม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เริ่มดําเนินการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการให้ปริญญา ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
พบว่ามีการขายปริญญาทาง อินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นยังมีข้อกล่าวอ้างว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งจัดหลักสูตร
ประเภท “เรียนง่าย จ่ายครบ จบแน่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และ
ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในกํากับของรัฐ และรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน จึงได้
ดําเนินการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
และเพื่อให้การศึกษารวบรวมข้อมูลของคณะอนุกรรมการมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีความประสงค์
ที่จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ประกาศต่างๆ และหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนรวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ สํานักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญอธิการบดีประชุมหารือกับคณะทํางานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยขอความอนุเคราะห์เชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยจะได้ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย  

 

/มติที่ประชุม... 



๔ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๔ การได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

        ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี นายโสภณ  สุภาพงษ์ ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันมหา-
ปรมาภรณ์ช้างเผือก 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  รายงานการปฏิบัติงาน ณ คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ขออนุมัติที่ประชุมรายงานด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นับจากวันเข้ารับหน้าที่ คือ วัน
จันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยในเบื้องต้นเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า  ได้แก่ 

(๑) การเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ซึ่งขัดต่อมติสภามหาวิทยาลัย ที่ให้งดรับพบว่าคณะฯ ได้เปิดรับสมัคร และประกาศชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ดังนั้น จึงได้
ดําเนินการจัดสอบ และประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าเพื่อรักษาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา จึงไม่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯจะรักษาสิทธ์ิไว้เป็นระยะเวลาสองปี และได้ชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบ  

(๒) การจัดการ กรณี มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ของคณะ ๑ ราย 
ปฏิบัติงานโดยยังไม่มีคําสั่งจ้าง เมื่อตรวจสอบพบว่า อธิการบดีมีคําสั่งให้คณะชะลอการจ้างเหตุเพราะมีผู้ร้องเรียน
ความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรมของการสอบคัดเลือก แต่คณะฯ มิได้ดําเนินการตามที่อธิการบดีได้สั่งการ โดยได้
มอบหมายงานให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายดังกล่าว นับต้ังแต่วันรายงานตัว จึงได้แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้นยุติ
การปฏิบัติงาน และขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยการปฏิบัติงานในอัตราตามคุณวุฒิ ตามระยะเวลาที่ได้มาปฏิบัติงาน  

(๓) รับบุคลากร ๓ คน และคณาจารย์ ๒ คน รวมเป็น ๕ คน ที่ถูกผู้บริหารชุด
ก่อนสั่งพักการปฏิบัติงาน ให้กลับเข้าปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลฯต่อไปให้ถูกต้องตามระบบงานบริหารบุคคล 

(๔) การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ได้เร่งรัดให้ดําเนินการให้ครบถ้วนตาม
ขั้นตอนของงานบัณฑิตศึกษา และในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้ประชุมนักศึกษาทั้งหมด เพื่อสร้าง
ความเข้าใจระบบการเรียนทั้งหมด เพราะหลักสูตรเป็นแบบทําวิทยานิพนธ์อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษากลับเข้ามา
สู่ระบบการลงทะเบียนเรียนครบถ้วนจะมีนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประมาณ ๔๘ – ๕๐ คน  
 

     /ซึ่งจะส่งผล … 



๕ 
 
ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เพียงพอ ต้องดําเนินการขออนุมัติให้รับนักศึกษาในความดูแลได้มากกว่า ๕ คน
ต่อไป 

(๕) งบดุลการเงิน ปัจจุบันคณะฯ มีหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัย ประมาณ 
๒๐ ล้านบาท และรายรับซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงลําพัง ประมาณ ปีละ ๓.๕ ล้านบาท ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย ซึ่งเฉพาะเงินเดือนค่าจ้าง ประมาณ ๔.๒ ล้านบาท  
 

มติที่ประชุม  รับทราบการรายงาน และให้จัดทํารายงานเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมเพิ่มเติม  
 

๑.๒.๒  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 

 ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๔) ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๕) ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ในการแก้ไขปัญหาเงิน
ยืมเพื่อสวัสดิการการศึกษา โดย กรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งอนุกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ เป็น ประธานอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับฯ 
นั้น  เนื่องจากมีบุคลากรที่เก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด และ 
ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงซึ่งน่าจะช่วยให้ได้รับ
ความร่วมมือในการแก้ปัญหายิ่งขึ้น 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
๒.๑    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
        วันเสารท์ี่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   

       

        มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
              / หน้า ๔ ... 



๖ 
 

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขจากเดิม ค่ากระแสไฟฟ้าค้างไฟฟ้า แก้เป็น ค่า
กระแสไฟฟ้าค้างจ่าย 

หน้า ๕ บรรทัดที่ ๔ – ๕ แก้ไขจากเดิม ให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนของคณะเงิน
ผลประโยชน์ หรือเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษามาใช้ตามที่คณะ/สํานักเสนอ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าต่อไป แก้เป็น อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนของคณะเงินผลประโยชน์ หรือ
เงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษามาใช้ตามที่คณะ/สํานักเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
กระแสไฟฟ้าต่อไป 

หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐ แก้ไขจากเดิม วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ
ปรับปรุงเพื่อปรับปรุง  แก้เป็น วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อปรับปรุง 

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๖ แก้ไขจากเดิม ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับ  แก้เป็น ได้
ร้องเรียนและกล่าวหาให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๒๒ แก้ไขจากเดิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
หมาความ  แก้เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นหมายความ 

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๒๙ แก้ไขจากเดิม มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นว่า แก้เป็น มติ
ที่ประชุม 

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๓๐ – ๓๒ แก้ไขจากเดิม ให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมายศึกษา
เพิ่มเติมประเด็นข้อเท็จจริงและจัดลําดับความสําคัญของข้อร้องเรียนพร้อมข้อแก้ต่าง ให้มีความสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน แก้เป็น ให้โครงการจัดต้ังกอง
กฎหมายศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นข้อเท็จจริงและจัดลําดับความสําคัญของข้อร้องเรียนพร้อมข้อแก้ต่าง ให้มี
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๑ – ๒ แก้ไขจากเดิม ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบแหล่งที่มาของกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป แก้เป็น ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป     

 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๔ ... 



๗ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงนิ 
 ๔.๑.๑.๑ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
สํานักงบประมาณแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น
ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเงิน ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้น จากที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๖๐,๕๖๕,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๕๖ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรร 
๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่ง
ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๕๔๖,๓๑๔,๙๐๐ บาท แล้วพบว่ารับการจัดสรรงบประมาณ น้อยกว่า ที่ขอตั้งเป็น
เงิน ๘๕๑,๙๘๒,๖๐๐ บาท ของงบประมาณที่ขอตั้ง  
    

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรข้างต้น จําแนกตามหมวดรายจ่ายต่างๆ  ได้ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ เพิ่ม-ลด ร้อยละ 

งบบุคลากร ๑๗๓,๙๕๓,๒๐๐ ๑๘๗,๒๓๖,๖๐๐ ๑๓,๒๘๓,๔๐๐ ๗.๖๔ 

งบดําเนินงาน ๖๘,๔๕๗,๔๐๐ ๗๑,๐๐๘,๔๐๐ ๒,๕๕๑,๐๐๐ ๓.๗๓ 

งบลงทุน ๒๐๖,๙๖๔,๖๐๐ ๒๓๔,๐๘๙,๖๐๐ ๒๗,๑๒๕,๐๐๐ ๑๓.๑๑ 

งบเงินอุดหนุน ๑๘๔,๓๙๒,๐๐๐ ๒๐๑,๙๙๗,๗๐๐ ๑๗,๖๐๕,๗๐๐ ๙.๕๕ 

     รวม ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐ ๖๐,๕๖๕,๑๐๐ ๙.๕๖ 

 
 จําแนกตามผลผลิตต่างๆ  ได้ดังนี้ 
 

ผลผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ เพิ่ม-ลด ร้อยละ 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๗๘,๓๙๙,๕๐๐ ๑๐๘,๗๗๒,๙๐๐ ๓๐,๓๗๓,๔๐๐ ๓๘.๗๔ 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์   ๘๘,๗๑๗,๐๐๐   ๙๔,๖๔๐,๓๐๐   ๕,๙๒๓,๓๐๐ ๖.๖๘ 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๕๑,๕๔๕,๖๐๐ ๓๗๒,๔๙๑,๖๐๐ ๒๐,๙๔๖,๐๐๐ ๕.๙๖ 

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม   ๗๐,๒๐๔,๓๐๐   ๗๖,๖๓๙,๒๐๐   ๖,๔๓๔,๙๐๐ ๙.๑๗ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ   ๑๘,๓๐๗,๘๐๐   ๑๘,๓๐๗,๘๐๐ - - 

ผลงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม    ๙,๙๒๕,๕๐๐     ๙,๙๒๕,๕๐๐ - - 

โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี 

      ๑๕๒,๘๐๐       ๑๓๔,๔๐๐        -๑๘,๔๐๐ -๑๒.๐๔ 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้     ๘,๙๐๕,๗๐๐     ๖,๑๒๘,๔๐๐    -๒,๗๗๗,๓๐๐ -๓๑.๑๙ 
 

/จําแนกตามผลผลิต... 



๘ 
 
 

 จําแนกตามผลผลิต (ต่อ) 
ผลผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ เพิ่ม-ลด ร้อยละ 

ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี     ๗,๖๐๙,๐๐๐     ๗,๒๙๒,๒๐๐      -๓๑๖,๘๐๐ -๔.๑๖ 

รวม ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐   ๖๐,๕๖๕,๑๐๐ ๙.๕๖ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และคาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่สามารถประกาศใช้บังคับได้
ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการยุบสภาฯ และอยู่ระหว่างการเลือกต้ัง จึงขอทราบนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดําเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   
 ๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่รอการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการใช้งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

 ๒. มหาวิทยาลัยควรตรียมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณใหม่เพื่อเสนอต่อสํานัก
งบประมาณเมื่อมีรัฐบาลใหม่ 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  

 

   ๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
 ๔.๑.๒.๑ จํานวนรับบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ

ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี กองบริการการศึกษา ได้เสนอวิธีการและจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมติให้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดจํานวนรับบุคคล
เข้าศึกษาให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษานั้น 

ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับจํานวนรับ 
บุคคลเข้าศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

 
/ประมาณการสัดส่วน... 



๙ 
 

ประมาณการสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๔  พบว่า  
  ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีคณะ/วิทยาลัย ที่มีสัดส่วนเกินกว่ามาตรฐานของ
กลุ่มสาขาวิชากําหนด   จํานวน ๔ คณะ ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ (๑ : ๓๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข (เฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์) (๑ : ๒๖) คณะนิติศาสตร์(๑ : ๕๔) และคณะรัฐศาสตร์ (๑ : ๓๐)  

  ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ประมาณการสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
จากสัดส่วนร้อยละการตกออกของนักศึกษาชั้นที่ ๒ - ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ร้อยละ ๑๐, ๕ และ ๓ 
ตามลําดับ  และให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ประกอบกับมี
การปรับลดจํานวนรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งผลให้มีคณะที่มีสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์สัดส่วนสูงกว่า
มาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชากําหนดในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีสัดส่วนลดลงในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒ คณะ  
ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข เฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์  โดยมี
สัดส่วนลดลงคงเหลือเท่ากับ ๑ : ๑๘ และ ๑ : ๒๗ ตามลําดับ 
    ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะมีประมาณการจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์  
สัดส่วนไม่เกินมาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชากําหนด ได้แก่ 

๓.๑ คณะที่มีสัดส่วนเท่ากับมาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชากําหนดเนื่องจากมี 
การปรับลดจํานวนรับลงในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑ คณะ ได้แก่  

   คณะรัฐศาสตร์ (๑ : ๒๕) 
๓.๒ คณะที่มีสัดส่วนตํ่ากว่ามาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชากําหนดเนื่องจากมี

จํานวนนักศึกษาที่ลดลงในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จํานวน ๗  
   คณะได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (๑ : ๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (๑ : ๑๗) คณะเภสัชศาสตร์ (๑ : ๕) คณะนิติศาสตร์ (๑ : ๔๒)  
   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (๑ : ๗) คณะพยาบาลศาสตร์  
   (๑ : ๗) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (หลักสูตรแพทยศาสตร์) (๑ : ๗) 

๓.๓ คณะที่มีสัดส่วนตํ่ากว่ามาตรฐานของกลุ่มสาขาวิชากําหนด แต่การ
วิเคราะห์ภาระงานในส่วนของหลักสูตรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
เปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒ คณะ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์  
(๑: ๑๘) และคณะศิลปศาสตร์ (๑ : ๒๒) 

                           ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบจํานวนการรับบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

/๑. ขอให้มหาวิทยาลัย... 



๑๐ 
 

๑. ขอให้มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทั้งในด้านอัตรากําลัง ครุภัณฑ์การศึกษา และงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา เป็นต้น 

๒. ควรมีการบูรณาการการจัดการศึกษา หรือการทําหลักสูตรร่วมระหว่างคณะ
วิชาต่างๆ 

๓. ให้คณะวิชาต่างๆ พิจารณาจัดทําหลักสูตรในลักษณะ Double Degree 
๔. สําหรับวิทยาเขตมุกดาหารขอให้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม่ตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ 
 

  ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
๔.๒.๑ การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
 ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบ
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) มีผู้ที่ผ่าน
เง่ือนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๔  คน   โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่าน
มติประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว และผ่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔  คน 
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จํานวน  ๒ คน 
๒. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน  ๒  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๑ คน  
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จํานวน  ๑ คน  

   

หลักการแนวคิด 
 ๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 
/ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา... 

 



๑๑ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓   

(ครั้งที่ ๖) ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัหลักสูตร/รายวิชา 
๔.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ

ที่ประชุมพิจารณา ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอเปิดหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นอกจากนี้สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
จัดเป็นวิชาชีพที่ยังมีความต้องการอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ และมีการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทั้งในภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทําให้เกิดปัญหา
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้
นําไปสู่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ซึ่งการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทยที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๘ (ASEAN Economic Community ๒๐๑๕) เพื่อนําไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน ซึ่งจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ถือเป็น
สถานการณ์ภายนอกที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาและเตรียมพร้อมหลักสูตรฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมยังจัดเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕  รวมถึงเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น 

/การศึกษาต้น... 



๑๒ 
 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จํานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน จํานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๔๒,๙๐๐ บาท/คน/ปี 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม หลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็น 

ต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก่อน จึงจะดําเนินการรับนักศึกษาได้ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ทั้งนี้ขอให้ดําเนินการบริหารหลักสูตร และการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยขอให้เสนอวิธีการดําเนินงานในรายละเอียดของทั้งสอง
คณะต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

๔.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ

ที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ใน
การขอเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชี วิต การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
นอกจากนี้งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาชีพที่ยังมีความต้องการอย่างมากในสภาพสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทั้งในภาคชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทําให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน ทําให้เกิดปัญหา
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน ปัญหาอุบัติเหตุจากอัคคีภัย ปัญหาจากสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้นําไปสู่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม การแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและถือเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น นอกจากนี้ การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ 

/ประชาคมเศรษฐกิจ... 



๑๓ 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๘ (ASEAN Economic Community ๒๐๑๕) เพื่อ
นําไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมืออย่างเสรี ถือเป็นสถานการณ์ภายนอกที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาและเตรียมพร้อมหลักสูตรฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จํานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ๑๔๔ หน่วยกิต จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน จํานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๓๒,๙๐๐ บาท/คน/ปี 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

๑. อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก่อน จึงจะดําเนินการรับนักศึกษาได้ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้บริหารหลักสูตร และใช้ทรัพยากรร่วมกันกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุขโดยกําหนดวิธีการดําเนินงานในลักษณะหลักสูตรร่วม ของทั้งสองคณะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้ง สําหรับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 

๒. กรณีการจัดทําหลักสูตรต่อไปในอนาคต ขอให้พิจารณาในหลักการ ดังนี้ 
    ๒.๑ การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 
    ๒.๒ หลักสูตรที่มีความจําเป็น หรือเหมาะสมที่จะเป็น Multi Discipline ให้คณะ 

ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรควรมีการร่วมมือและใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ 
    ๒.๓ ให้มีการบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชาที่มีความยืดหยุ่นต่อการบริหาร 

หลักสูตร 
๓. ขอให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ รวบรวมหลักสูตรที่มีรายวิชาเปิดสอนไม่ตรงกับสาขา 

วิชาหลักของคณะวิชาที่ เปิดสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษแต่เปิดสอนโดยคณะรัฐศาสตร์  เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและเสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ต่อไป 

        /๔.๓.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต … 



๑๔ 
 

๔.๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ

ที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์
ในการขอปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนา
หลักสูตร  ให้ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแก่นักศึกษาให้มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาด
งานมากขึ้น  เพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  ให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหาวิชา  มีความต่อเนื่องและ
ลดความซ้ําซ้อน นอกจากนี้ยังปรับเพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ เดิม Bachelor of Science Program in Science and Rubber Technology 
เป็น Bachelor of Science Program in Rubber Science and Technology ปรับจํานวนหน่วยกิตและ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเป็น ๑๐๐ หน่วยกิต 
ปรับปรุงโครงสร้างของหมวดวิชาเฉพาะ 

 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
๑๓๖ หน่วยกิต  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน จํานวนรับนักศึกษา ๓๕ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๔๐,๗๐๙ บาท/คน/ปี 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

๑. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ใช้หลักสูตรนี้กบันักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

๔.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ

ที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้ว 

             /แล้วในคราวประชุม … 



๑๕ 
 
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง  พัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันของสาขาวิชา โดยสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่
ต้องเรียนในหมวดศึกษาทั่วไปให้ตามเกณฑ์ ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 
๒๕๕๒ เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจาก ๙๑ หน่วยกิต เป็น ๙๔ หน่วยกิต ลดกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ เพิ่ม
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น จะได้เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพที่ตรงกับสาขา ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้เท่าทันต่อ
ความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่  และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้ ปรับรหัสรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี และกลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  เพิ่มรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือก
เรียนในหัวข้อที่หลากหลายและเป็นการเลือกเรียนจากความสนใจเป็นพิเศษของนักศึกษาเอง งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญา
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับ
ที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๓๐ หน่วยกิต  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน 
จํานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๒๖,๑๙๗ บาท/คน/ปี 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  

เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๔.๑ รายงานประจําปี ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๔  เห็นชอบ “ร่างรายงานประจําปี ๒๕๕๓” และในการนี้กองแผนงานได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่ม
รายงานประจําปี ๒๕๕๓ แล้วเสร็จ โดยสรุปผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  และนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

   /ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา … 



๑๖ 
 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ     

  ๕.๑  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการกํากับดูแลการเงินและทรัพย์สิน 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้ 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน  เพื่อกํากับดูแลเชิงนโยบายด้านการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  ในการนี้  
มหาวิทยาลัยใคร่ขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและการกํากับดูแลการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังนี้  

องค์ประกอบคณะกรรมการ  
 (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย/    ประธานกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (๒)  อธิการบดี      กรรมการ 
 (๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

         และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน  ๒  คน  
 (๔)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการ 
 (๕)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน   กรรมการและเลขานุการ 
อํานาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วางนโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการเงินบัญชี และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. วางนโยบายและกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ ดินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
 ๓. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 
/มติที่ประชุม … 



๑๗ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ และอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
 องค์ประกอบคณะกรรมการ  

    (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
    (๒)  อธิการบดี      กรรมการ 
    (๓)  รองศาสตราจารยป์ภัสวดี วีรกิตติ   กรรมการ 
          กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ    
    (๔)  นายประวิทย์    อนันตวราศลิป ์   กรรมการ 
          ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก    
    (๕)  นายโสภณ      อัศวานุชิต    กรรมการ 
          ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก    
    (๖)  รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา   กรรมการ 
    (๗)  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรัพยส์ิน  กรรมการและเลขานุการ 

 อํานาจหน้าที ่
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินและการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ปรับปรุงระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรายงานสถานะการเงินต่อ 

มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน 
 ๓. เสนอแนะนโยบายที่เก่ียวข้องกับการเงินและการบริหารทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัย 
 ๔. เรื่องอื่นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
 

..................................................... 
(นายธรีะศักด์ิ  เชียงแสน) 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

..................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 


